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Descriere produs:    

 Dispersie apoasă de rășină acrilică cu adaos de aditivi speciali. 

 

Mod de ambalare:  

 cartuș PE cu conținut 310 ml, 12 buc / bax 

 

Culoare:  

 alb 

 

Caracteristici:  

• Consistență cremoasă 

• Ușor de aplicat 

• Nu este elastic 

• Șlefuibil, vopsibil 

• Acrilic 

• Alb 

• Pericol de îngheț 
 

Domeniul de aplicare: 

• Umplerea crăpăturilor de pe pereți. 

• Chituirea suprafețelor din lemn sau OSB 

• Formează o suprafață uniformă frumoasă 

• Pentru interior și exterior 

• Consum specific: un flacon pentru suprafață cca. 0,3 m2 /1 mm 

• Nu se va aplica pe suprafețe expuse la umiditate constantă  

 

Mod de utilizare: 

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, lipsite de urme de praf, grăsimi sau alte 

impurități.  

Se va aplica cu pistolul de presare pe suprafață (max. 3 mm într-un strat). 

Se va uniformiza cu gletiera. Se dizolvă în apă, se poate spăla sculele cu apă cu 

săpun. Uscare perfectă în 2 ore. 

Aplicat pe suprafețe exterioare se va vopsi imediat după întărire. Nu se  va aplica 

în rosturi de îmbinare sau dilatație. 

Temperatura de lucru: +5 °C - +25 °C (material, suprafață, mediu).  
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Termen de valabilitate:  

În ambalaj original, nedesfăcut 24 luni, în condiţii de depozitare între +5 °C - +25 °C . 

A se feri de îngheț! 

Măsuri de siguranță: 

Produsul nu poartă etichete de atenționare.  

În caz de ingerare: nu se induce voma, se consultă un medic. 

În contact cu ochii: se clătește imediat cu apă din abundență, se consultă medicul. 

În caz de reacții adverse imediat se va consulta un medic. 

Se vor avea în vedere prevederile generale privind preparatele chimice. 

Pe durata lucrului se vor respecta prevederile uzuale de protecție și igiena muncii.  

Alte recomandări în Fișa tehnică de securitate și pe eticheta produsului. 

 

 Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se asigure asupra oportunității folosirii 

produsului, astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei recomandări atrage după 

sine exonerarea producătorului de la orice răspundere legată de greșeli tehnice. Producătorul 

asigură consultații tehnice pentru orice situație. 

 Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu 

elementele cu care va veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor modificări 

ulterioare (degradare, decolorare etc.). Considerăm deasemenea responsabilitate utilizatorului de 

a verifica dacă contactul cu alte materiale nu va duce la degradarea calităților produsului. În 

cazurile când se impune, va fi datoria utilizatorului de a se informa de la 

producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de compatibilitate. 

 


