
PROTECTOR TRANSPARENT PENTRU CUPRU

cod 186N001

NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA

DESCRIERE
 
NO STRIP VERNICE este un protector transparent
semilucios care, datorită compoziţiei pe bază de răşini
acrilice dizolvate în solvent şi pasivant pentru cupru,
protejează suprafeţele din cupru de oxidare (de ex. rigole),
împiedicând formarea petelor verzui caracteristice şi
inestetice care se transmit chiar şi suprafeţelor murale cu
care acestea vin în contact.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat pe suprafeţe din cupru.
Indicat şi pentru protejarea produselor din fier şi bronz
pentru interior.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: polimeri acrilici
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 Kg/l 
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 570 ± 50 cps
(vâscozimetru rotaţional Rotothinner la 25 °C) 
-Strălucire UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 unghi de măsurare
60°
-Uscare (25 °C, 65% U.R.): superficială 1 oră; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare după cel puţin 24 de ore de la
prima aplicare
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe din cupru:
- Pregătiţi cu grijă suportul prin periere, degresare şi
curăţare cu detergentul chimic adecvat, pentru a elimina
orice urmă de oxizi şi/sau carbonaţi.
- Pe suportul uscat aplicaţi 2 straturi de NO STRIP
VERNICE, conform modalităţilor indicate.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
-Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat. 
-Unelte: pensulă, rol din lână cu păr scurt, pistol. 
-La aplicarea cu pensula şi rolul, produsul este pregătit
pentru utilizare. 
-Aplicarea cu pistolul poate fi efectuată doar în cadrul
activităţilor supuse prevederilor de autorizare a emisiilor în
atmosferă (2001/42/EC), după o diluare anterioară cu
10-20% Dil. per Smalti Rapidi 5070712. 
-În mod normal se aplică în strat unic. După cel puţin 24 de
ore este posibilă unui al doilea strat pentru a asigura
acoperirea totală a suportului.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare
cu Dil. per Smalti Rapidi 5070712.
-Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. 
Vopsire ulterioară: Nu acoperiţi NO STRIP cu emailuri
sintetice, pentru a evita scorojirea.
 
COLORAREA
 

Produsul este furnizat în varianta transparentă.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 3 ani.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanţe ridicate
(pe bază de solvent): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
NO STRIP VERNICE SEMI-LUCIDA Conţine max.: 500 g/l
VOC
 
Inflamabil. / iritant pentru căile respiratorii. / toxic pentru
organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe
termen lung asupra mediului acvatic. / a nu se lăsa la
îndemâna copiilor. / nu respiraţi vaporii. / Nu aruncaţi
resturile în reţeaua de canalizare. / nu aruncaţi în mediul
înconjurător. Vezi instrucţiunile speciale/fişele informative
de siguranţă. / în caz de incendiu utilizaţi extinctori cu
spumă, pulbere chimică sau CO2 - nu utilizaţi apă. / utilizaţi
doar în locuri bine ventilate.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi
resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Protector transparent pentru suprafeţe din cupru.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică un înveliş satinat
NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA cod. 186N001, pe bază
de polimeri acrilici în solvent, într-un strat, cu un consum
minim de 200 ml/mp.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp.
 

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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