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Este o vopsea excelentã pe bazã de solvenţi pentru zidãrie, adec-
vatã pentru aplicarea pe suprafeţe de pavaj din beton şi terenuri de 
sport, idealã pentru uz interior şi exterior. Conferã o bunã rezistenţã la 
condiţiile atmosferice nefavorabile şi la poluarea atmosfericã. Conferã 
o aderenţã excelentã şi are putere ridicatã de acoperire.

     •    Vopsea pentru ciment pe bază de solvent
     •    Pentru pereţi, beton,dale etc
     •    Aderență puternică și duritate

CULORI
Disponibil în alb şi 8 culori. 

AMBALARE
Culori 750 mL 2,5 L

ACOPERIRE
10 - 12 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător sau in 
funcţie de gradul de absorbţie.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/c „pereţi exterior cu substrat miner-
al”, Tip SB):  430 g/L. Acest produs conţine maxim 428 g/L COV (pro-
dus gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafeţele trebuie sa fie netede, curate şi uscate, fără urme de grăsi-
mi, praf sau  vopsea exfoliată.
Cimentol se aplică direct pe beton fără nici un grund. Suprafeţele 
mai absorbante sau mai poroase ar trebui să fie amorsate cu Durovit.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicaţi unul sau două straturi 
cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Brush Solvent T 300 sau   
cu pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu Spray Gun 
Solvent T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5 ° C,şi peste 35 ° C şi 
/ sau umiditate relativă peste 80%.
Se uscă la atingere după 20-40 de minute şi poate fi  reaplicat dupã 
4-6 ore.. Timpul de uscare depinde de condiţiile meteorologice 
(umiditate şi temperatură).
Role curate, perii, pete pe podea, etc. se curaţă cu Brush Solvent T 
300 şi apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizarea Spray Gun Sol-
vent T 350 pentru a curăţa pistoalele de pulverizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 1,40 ± 0,02 Kg/L Alb (ISO 2811)  

Luciu < 30 unitaţi în 60ο (ISO 2813)

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

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţi-
uni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate.

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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