
VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ PENTRU MARCAREA SUPRAFEŢELOR IERBOASE

cod 4040019

ERBAPAINT

DESCRIERE
 
Vopsea specifică pentru marcarea suprafeţelor ierboase:
terenuri de fotbal, rugby, etc.
Nu distruge suprafața ierboasă (îngălbenire).
Se caracterizează printr-o acoperire optimă şi uşurinţă în
aplicare.
Marcajul rămâne vizibil chiar şi după tăierea repetată a
ierbii.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat pe suprafeţe ierboase.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: Copolimer vinil-versatic în dispersie
apoasă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l 
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 36000 cps ± 3200 a
30 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30 min.;
completă după 4 ore.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
- - - - - 
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Produsul poate fi aplicat cu ajutorul aparaturii adecvate pe
bază de pistol sau airless.
- Nr. straturi: 1.
- Diluţie: conform modalităţilor de aplicare (aproximativ
50%).
- Consum indicativ: 30-33 m lineari per litru. Cu un bidon se
trasează în medie 450-500 m lineari (cu o lăţime de circa
12 cm).
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare
cu apă.
- Nu aplicaţi la o umiditate relativă a mediului >80% şi la
temperaturi ale mediului şi/sau suportului mai mici de +0 °C
sau mai mari de +35 °C; Evitaţi aplicarea sub acţiunea
directă a soarelui.
- Evitaţi aplicarea în timpul ploii.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în culoarea albă.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
A se păstra în locuri ferite de umiditate.
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul 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. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii,
spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi
imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu
aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de
apă şi pe pământ
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Vopsea diluabilă în apă opacă pentru marcarea
suprafeţelor ierboase.
 

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.
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