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Chitul acrilic Uşor Vitex este un produs sub forma de pastă gata de 
utilizare cu greutate redusă care nu necesită diluţie. Acesta poate fi 
utilizat simplu şi rapid, nu se contractă, se usucă rapid, se poate şlefui 
şi se poate vopsi cu orice vopsea.

     •    Pentru umplerea găurilor şi fisuri mari şi mici
     •   Nu se contractă, se usucă rapid şi este uşor de şlefuit

CULORI
Disponibil pe alb.

AMBALARE

Alb 750 mL

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 10 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/cuţit fără diluare. După 1-2 
ore, produsul este slefuit cu şmirghel şi suprafaţa poate fi vopsită cu 
orice emulsie sau  vopsea acrilică pe bază de apă sau vopsea pe bază 
de solvent  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 1-2 ore, 
în funcţie de absorbtia  suportului. Timpul de uscare depinde de 
condiţiile meteorologice (umiditate şi temperatură).
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după utilizare cu apă şi, 
dacă este necesar, cu apă şi săpun sau un detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate 0,75 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

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

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produ-
sului.

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.

CHIT ACRILIC UŞOR
Pastă pe bază acrilică
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