FUMEX 2 FINITURA
VOPSEA ANTIPETE SUPERLAVABILĂ INODORĂ PENTRU INTERIOR
cod 4460229
DESCRIERE
FUMEX 2 FINITURA este o vopsea diluabilă în apă pentru
interioare, cu aspect opac catifelat, formulată special
pentru completarea sistemului FUMEX 1 PRIMER/FUMEX
2 FINITURA, indicată pentru vopsirea zidurilor cu pete de:
nicotină, cafea, grăsimi alimentare (ulei prăjit), vin, carioca,
cerneală, funingine, etc.
Datorită utilizării facile, aderenţei optime, rezistenţei ridicate
la spălare şi rapiditatea intervenţiei, FUMEX 2 FINITURA
este indicată în special pentru vopsirea localurilor publice,
baruri, pizzerii, etc. Datorită retenţiei scăzute a murdăriei şi
efectului eficient anti-pată, FUMEX 2 FINITURA blochează
şi inhibă apariţia petelor pe suprafeţele cele mai expuse
depunerilor de murdărie (ex. în apropierea cafetierelor,
cuptorului, termosifoanelor, etc.).
FUMEX 2 FINITURA realizează finisaje cu o retenţie
scăzută a murdăriei, putere mare de acoperire,
permeabilitate bună, rezistenţă optimă la spălare, la
curăţare şi dezinfectare, fără emisie de miros.
Eficienţa sistemului anti-pată este exercitată prin utilizarea
celor două produse în combinaţie: FUMEX 1 PRIMER
pentru pregătirea fondului şi FUMEX 2 FINITURA pentru
finisaj.
Adecvat pentru aplicarea pe pereţi interni până la o înălţime
utilă, accesibilă în operaţiunile normale de curăţenie, ale
localurilor din mediul industrial, precum şi pentru hoteluri,
restaurante, brutării, cantine şi alte localuri de acest tip.
Dacă este aditivat cu Combat 444 Cod.4810444, produsul
este adecvat şi pentru aplicări pe plafoane şi pereţi de
înălţime utilă, inaccesibilă în operaţiunile normale de
curăţenie.
FUMEX 2 FINITURA corespunde Decretului Legislativ nr.
155 din 26 mai 1997, care implementează directivele
93/43/CEE şi 96/3/CEE privind “practica igienică corectă
din sectorul alimentar”.
Directiva legislativă nu prevede utilizarea produselor
conforme normei UNI 11021:2002 pentru vopsirea mediilor
unde sunt stocate/manipulate produse alimentare gata
preparate.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau
minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
Suprafeţele vor fi pregătite în mod adecvat conform
modalităţilor descrise în paragraful “PREGĂTIREA
SUPORTULUI”.
Nu aplicaţi pe suporturi proaspete.
FUMEX 2 FINITURA nu este adecvat pentru vopsirea
vaselor mari sau recipientelor destinate substanţelor
alimentare lichide (apă, bere, vin, etc).
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: copolimer din răşini sintetice modificate în
dispersie apoasă.

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,03 kg/l
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 24000 ± 4000 cps 25
°C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
-Strălucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac
-Rezistenţă la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială în 30 minute;
poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.
-*Retenţia murdăriei UNI 10792: DL=1,50 foarte scăzută
-*Putere de acoperire UNI ISO 6504-1: 99,68%
-*Emitere miros: zero
-*Rezistenţă la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
-*Rezistenţă la agenţi speciali de spălare UNI EN ISO
2812-1: nici o schimbare
-*Rezistenţă la agenţi de dezinfectare UNI EN ISO 2812-1:
nici o schimbare
-*Rezistenţă la mucegai: 0 = nici o evoluţie (cu adăugarea a
1% COMBAT 444 Cod.4810444.
*Raport de test nr. 163/L din 18.10.2005 emis de GFC
CHIMICA din Ferrara conform Normei UNI 11021:2002.
PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafeţe tencuite, din ghips şi ghips carton:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi maturat. Dacă
este necesar, refaceţi sau consolidaţi suportul cu produse
specifice.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 şi cu asanatorul COMBAT 333
cod 4810333. Aditivaţi produsul, dacă este necesar, cu
igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente şi părţile exfoliate din zugrăvelile
vechi. Eliminaţi complet eventualele straturi desprinse de
zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminaţi depunerile de praf, smog şi altele cu ajutorul unei
perii.
- Nivelaţi neregularităţile suportului şi trataţi găurile,
scorojelile, crăpăturile şi denivelările cu TAMSTUCCO
9400006/9410110. Sigilaţi fisurile cu produse de sigilare
adecvate.
- Curăţaţi stucaturile şi peticirile cu glaspapir; eliminaţi
praful.
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi aplicaţi un strat
de FUMEX 1 PRIMER fixativ mural anti-pată hidrosolubil
diluat cu 10-15% apă.
- Aplicaţi FUMEX 2 FINITURA, în straturi aplicate la interval
de cel puţin 4 ore (la 25 °C şi 65% U.R.), începând
întotdeauna aplicarea pe fonduri bine uscate, conform
modalităţilor descrise în indicaţiile de aplicare.
*(Diluţiile izolantului şi cantitatea care trebuie aplicată
depind de nivelul de absorbţie al suportului şi sunt
determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv –
Consultaţi fişa tehnică corespunzătoare).
INDICAŢII PENTRU APLICARE
- Unelte: pensulă, rol.
- Nr. straturi: cel puţin 2 straturi.
- Diluţie: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10%
apă.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare
cu apă.
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- Nu aplicaţi la o umiditate relativă a mediului >80%, la o
umiditate a suportului >10% şi cu temperaturi ale mediului
şi/sau suportului mai mici de +5 °C şi mai mari de +35 °C.
- Pentru a obţine o acoperire maximă a petelor este
necesară aplicarea celui de-al doilea strat după uscarea
completă a primului strat; temperaturile scăzute şi
umiditatea ridicată prelungesc considerabil timpii de
aşteptare pentru o vopsire ulterioară.
- Consum indicativ: 14-16 mp/l per strat. Consumul
respectiv se referă la suprafeţe netede şi cu grad mediu de
absorbţie. Este indicată determinarea consumului efectiv
cu o probă preliminară pe suportul în cauză.
COLORAREA
Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric
Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu
coloranţii COLORADO seria 548 în nuanţe deschise.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată
amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferenţele
mici de nuanţă.

anti-pată pe bază de apă FUMEX 2 FINITURA, pe bază de
răşini sintetice modificate în dispersie apoasă, în cel puţin 2
straturi, în cantităţile determinate de gradul de absorbţie al
suportului.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp.

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.

DEPOZITAREA
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
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
Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. I: vopsele monocomponente cu performanţe ridicate
(pe bază de apă): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
FUMEX 2 Conţine max.: 140 g/l VOC
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 anti-pată superlavabilă inodoră,
adecvată pentru medii în care sunt fabricate, manipulate,
stocate sau consumate produse alimentare pentru uz
uman.
Pentru protecţie şi decorarea pereţilor până la o înălţime
utilă, accesibilă în operaţiunile normale de curăţenie. Dacă
este aditivat cu COMBAT 444 Cod 4810444 este indicat şi
pentru decorarea şi protecţia plafoanelor şi pereţilor de o
înălţime utilă inaccesibilă în operaţiunile normale de
curăţenie.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică vopseaua
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