DULUX TRADE

Weathershield

Vopsea lavabilă de exterior,
bază pentru sistemul de nuanţare

Emulsie cu conţinut de rășină acrilică, pe bază de apă,
cu adaos de substanţe fungicide pentru decorarea
suprafeţelor exterioare. Recomandată pentru suprafeţe
minerale pregătite corespunzător: beton, tencuieli.
mare de acoperire, se usucă rapid și își menţine
culoarea timp îndelungat (până la 15 ani). Este disponibilă
White (vopsea lavabilă pentru exterior de un alb intens).
ASPECT

Satinat.
CULOARE

A se vedea cartela de culori.
COLORARE

În sistemul de nuanţare Dulux,
în peste 10.000 de nuanţe.
MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula, cu rola sau prin
pulverizare. Suprafeţele trebuie să fie uscate
și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau
praf). Suprafeţele nerezistente, exfoliate sau
crăpate se curăţă și se nivelează folosind
produse specifice pentru suprafeţe exterioare.
Suprafeţele noi de tencuială se vor finisa
după 3–4 săptămâni (grad de umiditate

fost vopsită anterior
cu aceeași nuanţă
de Weathershield este
suficient un singur strat.
Pentru aplicare prin
pulverizare vopseaua
se va dilua astfel:
• pulverizare convenţională
/
• pulverizare airless
apă/
RECONDIŢIONARE

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

vor impregna cu 1–2 straturi de amorsă în
Pentru amorsare, vopseaua se va dilua,
funcţie de felul suprafeţei, astfel:
• pentru suprafeţele noi:în aplicare cu pen
/
• pentru suprafeţe vopsite anterior:
în aplicare cu pensula sau cu
/
Produsul se omogenizează foarte bine înainte
diluează! (excepţie: situaţiile menţionate).
mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă
între 7–30°C. Umiditatea mediului ambiant
nu trebuie să depășească 65%.
SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

Cu pensula sau rola se vor aplica 2 straturi de
vopseaDulux Trade Weathershieldcu respectarea unui timp de uscare de 2–4 ore între

CONSUM SPECIFIC
2
/ litru/strat; cifrele sunt orienta
tive și pot depinde de calitatea suprafeţei sau
de condiţiile atmosferice la momentul aplicării
(de exemplu: suprafeţe netede cu porozitate
2
/ litru/strat; suprafeţe textu
2
/ litru/strat).

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

60 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

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 15.03.2011. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare
sănătăţii și a mediului, solicitaţi distribuitorului fișa cu date de securitate.
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