Direct - 1
Vopsea Anticorozivã

Este o vopsea anticorozivã durabilã, lucioasã, care se usucã repede,
adecvatã pentru a fi aplicatã fie pe suprafeţe metalice ruginite sau
vopsite recent sau anterior, fãrã a fi necesarã aplicarea prealabilã a
unui grund. Conferã o durabilitate ridicatã, o aderenţã puternicã şi
protecţie pe termen lung împotriva coroziunii. Are proprietãţi deosebite de lucru şi de uniformizare, fãrã a lãsa urme de pensulã/îmbinãri.
• Aplicare directă pe rugină fără grunduire
• Durabilitate mare
CULORI
Disponibil în alb , negru şi 10 culori ( referire la cartela de culoare).
AMBALARE
Culori

750 mL

2.5L

ACOPERIRE
4 - 8 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.
CONŢINUT DE COV( compuşi organic volatile)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE)
pentru acest produs (categoria A/i „Acoperitori unicomponenţi cu
funcţie specialã”, Tip SB): 500 g/l. Acest produs conţine maxim 499
g/l COV (produs gata pentru utilizare).
PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafeţele trebuie curaţate cu Solvent T 300, să fie netede şi uscate,
fără praf, grăsime sau rugina şi şlefuit.
Eliminţi rugina vrac sau exfoliere vopselei vechi de pe suprafeţe metalice. Suprafeţele metalice lucioase (aluminiu, oţel galvanizat etc), ar
trebui să fie şlefuite pentru a obtine o aderenţă maximă.
Suprafeţele metalice lucioase (aluminiu, oţel galvanizat etc), ar trebui să fie mai întâi acoperite cu Grund pentru suprafeţe lucioase sau
suprafeţe Wash Primer.
APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu trafaletul
sau pensulă cu parul scurt, fără diluare sau pistol de pulverizare airless diluat până la 15% cu Diluant pentru pistol T 350. Vopsiţi rapid şi cu atenţie
pentru a asigura acoperirea corespunzătoare a suprafeţei şi de a obţine
izolarea completă de umiditate, în special suprafeţe cum ar fi colţurile şi
margini. Cea mai bună protecţie este prevăzută cu o grosime a filmului
uscat de 100 pm, care este format prin aplicarea a două straturi de Direct-1. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate
relativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 30-60 de minute şi poate fi reaplicat dupã 2-3
ore, în caz contrar după 7 zile. Timpul de uscare depinde de condiţiile meteorologice (umiditate şi temperatură). Se lasă cel puţin 30 de zile înainte
de curăţare şi spălare suprafeţelor nou vopsite prin Direct-1.
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după utilizare cu Diluant pentru pistol T 350.
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CARACTERISTICI TEHNICE
Vâscozitate

85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate

1,14 ± 0,02 Kg/L Alb( ISO 2811)

Luciu

> 90 unitaţi în 60ο (ISO 2813)

DEPOZITARE
Containers must be kept closed in a cool, dry, well
ventilated area protected from direct sunlight at
temperatures between 5°C - 38°C.
SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţiuni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate.
Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații
amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.
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