DULUX

Latex Matt

Vopsea lavabilă albă pentru interior

Vopsea lavabilă, albă, pe bază de latex pentru
decorarea suprafeţelor interioare. Recomandată pentru
suprafeţe pregătite corespunzător: beton, tencuieli,
-carton. Vopseaua este realizată

și conferă suprafeţelor o finisare perfectă.
ASPECT

Mat.
CULOARE

Albă.
MOD DE APLICARE

Suprafeţele trebuie să fie uscate și
curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf
sau mucegai). Suprafeţele nerezistente,
exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi
se înlătură prin decapare sau prin șlefuire.
Eventualele defecte ale pereţilor trebuie -repa
rate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafeţele
amorsăDulux Grunt,
absorbţie al acestora. Suprafeţele absorbante
(pe bază de gips) vor necesita un strat de
amorsăDulux Grund.Suprafeţele nevopsite
sau pe bază de materiale compozite se vor
amorsa în prealabil cu vopsea
Dulux Latex
Matt
unui test de aderenţă iar în cazul în care
suprafeţele nu au aderenţa corespunzătoare
se vor parcurge etapele de la 1 la 3.
Atenţie:Pentru vopsirea suprafeţelor
anterior decorate cu tapet din hârtie sau
fibră de sticlă, diluţia se va face astfel:
100 ml de apă la 1 litru de vopsea.
Produsul se omogenizează foarte bine
înainte de utilizare și pe tot parcursul
menţionate mai sus)! Se aplică cu pensula
sau cu rola. Petele sau stropii de vopsea
se vor curăţa imediat cu un burette moale
folosind apă și detergent lichid.
Temperatura suprafeţei, a vopselei și a
mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă
între 5–30°C. Umiditatea mediului ambiant
nu trebuie să depășească 80%.

SISTEM
RECOMANDAT

Pe suprafeţele
pregătite conform
descrierii de mai sus
de vopseaDulux Latex
Matt cu respectarea unui

RECONDIŢIONARE

Suprafeţele anterior vopsite care necesită
reparaţii se pregătesc corespunzător
după care se procedează ca mai sus.
USCARE

La 20°C: între straturi – între 2 și 4 ore.
CONSUM SPECIFIC

/ litru/strat; cifrele
sunt orientative și pot depinde de
calitatea suprafeţei sau de condiţiile
atmosferice la momentul aplicării.
2

ÎNTREŢINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu apă.
Se va îndepărta cât mai mult produs de
pe unelte înainte de spălarea acestora.
DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

48 de luni de la data fabricaţiei, în ambalajele
originale, închise ermetic, la temperaturi
cuprinse între 5–30°C, ferite de surse
radiante de căldură. A se feri de îngheţ!
AMBALARE

office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro
Distribuitor oficial AkzoNobel

Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu beţi, nu mâncaţi și nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu
pielea și ochii. Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru
depozitarea alimentelor.
Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la 26.03.2011. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare
Pentru informaţii suplimentare privind protejarea sănătăţii și a mediului, solicitaţi distribuitorului fișa cu date de securitate.
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