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Chit acrilic alb, solubil în apă, pentru interior şi exterior. Ideal pentru su-
prafeţe din rigips,beton, tencuială etc. Este uşor de folosit , are propri-
etaţi excelente, se usucă rapid fără a se crăpa şi redă o suprafaţă netedă 
ideală pentru vopsire.

     •  Pentru uz interior şi exterior
     •  Umplere excelentă, uşor de folosit şi ofera un rezultat neted
 
CULORI
Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb 400 gr 800 gr  5 Kg

ACOPERIRE
2 - 3 m2/Kg strat pe suprafeţe pregatite corespunzator.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/g „Grunduri”, Tip WB): 30 g/l. Acest 
produs conţine maxim 29 g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie sa fie curate, uscate şi netede, fără praf, grăsimi, 
materiale în vrac.

APLICARE
Aplicaţi produsul cu ajutorul unei spatule, fără diluare. După 2-3 ore, 
produsul este frecat cu şmirghel şi suprafaţa poate fi vopsită cu orice 
tip de vopsea Vitex. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C 
şi/sau umiditate relativă de peste 80%.
Este uscat la atingere în 30 minute şi poate fi reaplicat după 3-4 ore, 
în funcţie de absorbtia  suportului. Timpul de uscare depinde de 
condiţiile meteorologice (umiditate şi temperatură).
Instrumentele trebuie să fie curăţate imediat după utilizare cu apă şi, 
dacă este necesar, cu apă şi săpun sau  detergent

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 520.000 ± 150.000 cP (BROOK-
FIELD, 25οC) 

DEPOZITARE 
Containerele trebuie să fie ţinute închise într-o zonă 
rece, uscat, bine ventilată, protejată de lumina directa 
a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE
Citiţi ambalajul înainte de folosire. Pentru date supli-
mentare consultaţi Fişa tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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