Technical leaflet

ISOMAT COLOR ECONOMY
Vopsea pe bază de apă, pentru interior
Proprietăţi
Vopsea pe bază de apă, pentru interior. Este
caracterizată de o foarte bună lucrabilitate şi
putere mare de acoperire.
Domenii de aplicare
ISOMAT
COLOR
ECONOMY
este
recomandat pentru utilizare pe suprafeţe noi
sau vechi, deja acoperite cu vopsele pe bază
de apă, în cazul în care nu sunt necesare
rezistenţe la spălări repetate şi rezistenţe la
murdărire, cum ar fi : tavane, camera de
depozitare, casa scării, etc.
Caracteristici tehnice
Culori:

alb şi 1330 culori
selectate din
(ISOMAT COLOR
SYSTEM)

Tip:

vopsea pe bază de apă

Vâscozitate (Poise): 25-30
Densitate:

1.68 kg/l

pH:

8.5-9.5 la +230C

Putere de acoperire: min 90%
Grad de alb :

min 65%

Timp de uscare :

1 h (la atingere)

Timp pentru reluarea vopsirii: 3-4 h
Curăţarea uneltelor:
Uneltele vor fi curăţate cu apă, imediat după
utlizare.
Mod de utilizare
1. Pregătirea suportului
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de
grăsimi, materiale friabile, praf etc.

 Fisurile sau rosturile se umplu cu masticul
acrilic ISOMASTIC-Α.
 Imperfecţiunile din beton se repară cu
mortarul de ciment cu răşini DUROCRET.
 Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac
cu mortarele gata preparate UNICRET şi
UNICRET-FAST.
 Pentru chituirea şi şpăcluirea suprafeţelor se
utilizează chitul de şpaclu STUCCOCRET.
Urmează grunduirea cu grundul acrilic
micronizat, pe bază de apă, PRIMER
CLASSIC, diluat cu apă curată în proporţie de
până la 50%, care este indicat pentru
stabilizarea suprafeţei, dacă tencuiala este
şubredă şi se freacă. În cazul suprafeţelor fără
probleme nu este necesară grunduirea.
2. Aplicarea
Înainte de utilizare, se amestecă ușor
conținutul și se aplică în două straturi, fie ca
atare sau diluat cu 10-20% cu apă curată. Al
doilea strat se aplica diluat cu 10-15%, cu apă
curată, după ce primul strat s-a uscat complet.
Temperatura pe timpul aplicării și uscării
vopselei trebuie să fie între + 10°C și + 35°C.
Consum
Pe suprafeţe pregătite adecvat, cu un litru de
ISOMAT COLOR ECONOMY se acoperă 12
m2 / strat.
Ambalaj
ISOMAT COLOR ECONOMY este disponibil
în ambalaje de 3, 9 şi 15 l .
Shelf-life - Storage
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în
ambalajul iniţial, sigilat, la temperaturi de la
+5οC până la +35οC, protejat de radiaţia
solară directă şi de îngheţ.

Compuşi Organici Volatili (COV)
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE
(Anexa ΙΙ, tabel Α), conţinutul maxim admis de
COV pentru subcategoria de produs a, tip
SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul
gata de utilizat.
Produsul gata de utilizat ISOMAT COLOR
RCONOMY are un conţinut maxim < 30 g/l
COV.
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The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department
of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The
recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the
applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is
suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one
concerning the same product.

