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Descrierea produsului: Dispersie de materiale de umplutură, pigmenți anoraganici în 

liant cu conținut de uleiuri cu catenă scurtă și lungă. 

Mod de ambalare: cartuș PE conținut 310  ml, 12 buc / bax 

Culoare: bej 

Caracteristici: 

 Material untos 

 Se poate aplica ușor după o încălzire prealabilă 

 Etanșare compactă 

 Se poate vopsi cu: grund, vopsele alchidice, pe bază de ulei sau dispersii, 

emailuri  

 După uscare devine solid 

 Pericol de îngheț 

 Termorezistent: -30°C - + 80°C 

Domeniul de aplicare: 

 Recondiționarea ușilor sau geamurilor vechi 

 La clădiri monumente istorice 

 Fixarea sticlei în ramă 

 Pentru rame din lemn sau metalice 

 Pentru interior sau exterior 

Mod de utilizare: 

Rama se va vopsi în prealabil cu grund sau se va impregna cu ulei de in (și în locașul pentru 

sticlă). Ramele metalice se vor vopsi cu grund anticoroziv. Cartușul se va preîncălzi prin 

imersare în apă caldă  de 45-50 °C timp de cca. 5 minute, pentru a se înmuia chitul. Se taie 

din capătul filetat al cartușului şi se înşurubează capacul de evacuare, tăiat la capăt în 45˚ la 

mărimea necesară. Cu ajutorul pistolului de presare manual sau pneumatic se va aplica un 

strat de chit în locașul pentru sticlă, pentru a obține o fixare perfectă a sticlei. Se 

poziționează sticla prin ușoară apăsare, apoi se fixează cu ajutorul unor cuie. Se aplică un 

nou strat de chit, apoi se netezește cu ajutorul unei spatule de geamgiu sau cu un cuțit 

rotunjit, cu înclinație care să permită scurgerea apei. Dacă pe parcursul lucrării materialul se-

ntărește, puneți cartușul în apă caldă pentru a înmuia din nou chitul. 

Vopsire: după min. 14-21 de zile, dar maxim 1 lună. Materialul rămas în cartuș se poate 

păstra în ambalajul închis ermetic. Nu se va folosi sub +5 °C respectiv peste +40 °C. Pe 

durata lucrului se vor respecta normele generale de protecția și igiena muncii. 

Consum specific:  

1 cartuș pentru cca. 3 metri liniari ( în caz de 10 mm x 10 mm) 

Valabilitate: (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +250C):     24 luni 
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Măsuri de siguranță: 

Nu se supune etichetării suplimentare.  

În caz de înghițire: se va apela la medic, nu se va induce voma 

În caz de contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă, se va consulta un medic 

În caz de simptome se va consulta imediat un medic. 

Se vor respecta normele generale de lucru cu produse chimice.  

Alte recomandaări în fișa tehnică de securitate. 

 

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 aigure 

aupra 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 consiltații 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. 


