
ACRYLOMAT PLUS
FINISAJ ACRILIC OPAC - PUTERE RIDICATĂ DE ACOPERIRE - ZERO COV

serie 341

DESCRIERE

ACRYLOMAT  PLUS  este  o  vopsea  pe  bază  de  apă  acrilică  de  înaltă
calitate, potrivită pentru pereți și tavane. Produce finisaje cu o estetică
opacă și omogenă.
Este un produs microporos capabil să masceze micile imperfecțiuni ale
suportului datorită puterii sale excelente de umplere.
Ușor  de  aplicat,  este  foarte  rapid  în  uscare:  poate  fi  revopsit  după  3
ore.
Inodoră,  fără  compuși  organici  volatili  (COV)  plastifianți  și
formaldehidă. 
ACRYLOMAT  PLUS  este  formulat  cu  un  liant  derivat  din  biomasă
regenerabilă  în  conformitate  cu  abordarea  „mass-balance”  și
certificată de RedCert2. 

INDICAŢII DE UTILIZARE

Aplicabil în interior și exterior (numai pe suprafețe protejate) pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din gips şi gipscarton.
-  Vopsele  vechi  şi  finisaje  de  natură  organică  sau  minerală,  uscate,
compacte, absorbante şi coezive.
-  Conglomerate  de  diverse  minerale  cu  condiția  ca  acestea  să  fie
absorbante.
Suprafețele  trebuie  să  fie  pregătite  conform  procedurii  descrise  în
paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".
Nu se aplică pe suporturi proaspete care tind să fie alcaline, așteptați
un timp de maturare adecvat, de obicei patru săptămâni. 

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer acrilic în dispersie apoasă
- Clasificarea Indoor Air Quality: A+
- Conținutul de COV directiva 2004/42/CE: <1 g/l

- Clasificarea UNI EN 13300:
.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 2
.Strălucire EN ISO 2813: <3, foarte opac
.Acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un randament de 7 mp/l.

Caracteristici suplimentare
- Densitate UNI EN ISO 2811-1: 1,50±0,05 kg/l
- Solvent: apă
- Reziduu uscat în masă: 61±2%
- Reacția la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
Pentru consum care nu depășește cele indicate și pentru aplicare pe o
suprafață incombustibiă.
- Timp de uscare (la 25 ° C și 65% U.R.): la atingere în 30 de minute;
revopsire după 3 ore. 

PREGĂTIREA SUPORTULUI

-  Suporturile  trebuie  să  fie  în  stare  bună,  uscate,  compacte,
absorbante, coezive.
- Pentru a obține finisaje netede și omogene pe suporturi deosebit de
poroase și inegale, se recomandă o primă aplicare a vopselei de fond
acrilice pe bază de apă IMRESSOMARC PLUS.
-  Vă sfătuim să aplicați  IMPRESSOMARC PLUS vopsea de fond acrilică
pe bază de apă pe gips-carton înainte de a aplica produsul de finisare. 

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condițiile mediului și ale suportului: 
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C. 
Umiditatea relativă a mediului: <75% 
Temperatura suprafeței: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Suport uscat. 
- Unelte: pensulă, rol, prin pulverizare și airless.
- Straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluant: apă
- Diluare: 
.Pensulă,  rolă:  gata  de  utilizare;  pe  suporturi  poroase  se  diluează  la
10-15%.
.airless  10-  20%  (diametrul  duzei:  0.38-0.53  mm  /  0,015-0,021  in.;
presiune: 150-180 bar / 2176-2611 psi).
- Curățarea uneltelor: cu apă imediat după utilizare.
- Acoperirea aproximativă: 14- 16 m2/l pe strat, pe suporturi drepte și
mediu absorbante. Randamentul real trebuie determinat printr-un test
preliminar pe suport. 

COLORAREA

Colorarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului Tintometric.
Produsul poate fi colorat și cu coloranții din seria COLORADO 548.
În  cazul  utilizării  diferitelor  producții,  este  recomandabil  să  se
reamestece între ele aceleași producții pentru a evita mici diferențe de
tonalitate. 

DEPOZITAREA

Temperatură maximă de depozitare: +30 °C.
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C.
Produsul  trebuie utilizat,  de preferință,  în  termen de 3 ani  de la  data
fabricației, dacă este depozitat în recipiente nedeschise originale și în
condiții de temperatură corespunzătoare. 

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoarea limită UE (dir. 2004/42/EC)
Cat.  A/a:  Vopsele  opace  pentru  pereți  și  tavane  interioare
(luciu≤25@60°) BA: 30 g/l (2010) 
Cat.  A/c:  vopsele pentru pereți  exteriori  din suport  mineral  BA: 40 g/l
(2010)
Produsul conține max: 1 g/l COV

Utilizați  produsul  în  conformitate  cu  reglementările  de  sănătate  și
securitate  aplicabile;  după  utilizare,  nu  dispersați  recipientele  în
mediu, lăsați reziduurile să usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale.
Nu aruncați deșeurile în canalizare, în cursurile de apă și pe sol.
Consultați fișa cu date de siguranță pentru mai multe informații. 
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REZUMAT DE CAPITOL
 - - - 

SAN MARCO GROUP 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 +39 0418520527.
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