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Email poliuretanic de calitate superioară bazat pe o formulă nouă, 
disponibil în alb lucios, satin și mat, adecvat pentru uz interior şi 
exterior. Se poate aplica pe toate suprafețele din lemn, precum uşi, 
ferestre, dulapuri etc. şi pe suprafețe metalice. Are o putere excelentă 
de acoperire şi asigură un alb superior, o elasticitate mare, 
proprietăți excelente de lucru și de uniformizare care asigură o 
finisare completă. Conferă o durabilitate ridicată, rezistenţă 
ridicată la efectele de îngălbenire şi o bună rezistenţă la spălare.

     •    Email poliuretanic de calitate superioară bazat pe o formulă
         nouă
     •    Are o putere excelentă de acoperire  o elasticitate mare
     •    În lucios, satin , mat

CULORI
Disponibil în alb lucios, satin , mat şi un numar nelimitat de culori 
prin sistemul  de colorare Vitex.

AMBALARE
Alb  750 mL 2.5 L
Bază  750 mL 2.25 L

ACOPERIRE
14 - 16 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.

CONŢINUTUL DE COV (Compuşi Organici Volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/d „Vopsele de interior/ exterior pent-
ru finisare şi placare de lemn, metal sau plastic”, Tip SB): 300 g/l. Acest 
produs conţine maxim 299 g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafeţele trebuie sa fie netede, curate şi uscate, fără urme de 
grăsimi sau praf şi şlefuite.
Suprafeţele de lemn pregatite în mod adecvat  (tratate cu
conservant de lemn Diaxyl/ Diaxyl Extra bază de solvent, astupate, 
umplute cu  chit acrilc Putty şi slefuite ) ar trebui să fie grunduite 
cu VELATURA pe bază de solvent. Apoi, utilizaţi o hârtie abrazivă 
adecvată pentru a produce o suprafaţă netedă şi scuturaţi praful.
Suprafeţele  metalice ar trebui să fie acoperite cu un grund 
anticoroziv (Anti-Rust Grund, Minio tip nou  sau Metal Primer).
Suprafeţele  metalice lucioase (aluminiu, oţel galvanizat etc ), ar 
trebui să fie mai întâi acoperite cu Grund pentru suprafeţe lucioase 
sau Wash Primer.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două 
straturi cu trafaletul sau pensulă cu parul scurt,  
diluat cu 2% Diluant pentru pensula T 300 sau pistol de pulverizare 
airless diluat până la 2% cu diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica 
la temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi / sau umiditate relativă peste 
80%.

Platinum
Email poliuretanic de lux

Este uscat la atingere după 3-4 ore şi poate  fi 
reaplicat dupã 20-24 ore.
Timpul de uscare depinde de condiţiile meteorologice 
(umiditate şi temperatură). 
Se lasă cel puțin 30 de zile înainte de curățare și 
spălarea suprafețelor nou vopsite cu Platinum.
Role curate, perii, petele de podea, etc. se curaţă cu 
Diluant pentru pensulaT 300 și apoi cu apă cu săpun 
sau detergent. Utilizarea diluant pentru pistol T 350 
pentru a curăța pistoalele de pulverizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozotate 95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate 1,30 ± 0,02 Kg/L– alb lucios (ISO 2811) 
1,38 ± 0,02 Kg/L – alb satin   
1,46 ± 0,02 Kg / L – alb mat  

Luciu > 90 units @ 60ο - LUCIOS  
20 - 40 units @ 60ο - SATIN   
< 15 units @ 60ο - MAT (ISO 2813)

DEPOZITARE
Containerele trebuie să fie depozitate într-o zonă 
rece, uscată, bine ventilată protejată de lumina 
directă 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 
dispoziție pentru informații supli-
mentare legate de folosirea pro-
duselor.
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