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Chit acrylic alb cu granulatie fină pe bază de apă pentru uz interior 
şi exterior. Acesta prezintă o rezistență excelentă la condițiile mete-
orologice nefavorabile, descarcare, alcalinitate și este potrivit pentru 
acoperirea suprafeţelor din ipsos, beton, gips-carton si placi de ci-
ment. Are proprietati excelente de lucru, se usuca rapid, fără fisuri, 
este ușor de şmirgheluit și oferă o suprafață netedă.

     •    Chit acrylic alb
     •    Pentru suprafeţe din ipsos, beton, gips-carton, placi de 
          ciment etc

CULORI
Disponibil în alb

AMBALARE

Alb 1 Kg 5 Kg 20 Kg

ACOPERIRE
1 Kg /m2 pentru 1 mm de încărcare în funcţie de suprafaţă.

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

APLICARE
Într-o galeata curata cu 7-7,5 kg apă curată se adaugă 1 sac 20 kg Visto. 
Se amesteca bine pâna devine o pastă omogenă. Amestecul gata 
are durata de viaţă în jur de 2-3 ore. Se aplică cu spatula, mistria sau 
pistol airless. Umplerea  trebuie să se facă în două straturi. Al doilea 
strat trebuie aplicat 4-5 ore după prima la o grosime totală de 1-5 
mm. Permiteți uscarea 7-8 ore înainte de șlefuire. Suprafaţa trebuie 
să fie bine uscată, curățată și înainte de vopsire aceasta trebuie să fie 
amorsată cu 100% Amorsa Acrilică, Durovit sau Acrylan Unco Eco. 
Nu se aplică la temperaturi sub 5°C şi peste 35°C și/sau umiditate 
relativă de peste 80%.
Este uscat la atingere în 2-3 ore și poate fi reaplicat dupã 4-5 ore, 
în funcție de straturile de grosime. Timpul de uscare depinde de 
condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).
Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, 
dacă este necesar, cu apă și săpun sau un detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitatea 1,60 ± 0,02 Kg/L 

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 suplimentare consultaţi 
Fişa tehnică a produsului.
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White acrylic putty for indoor/outdoor use

VISTO

CATEGORIE GP/CSII

REACŢIE LA FOC Class Α1

CAPACITATE DE ABSORBŢIE W0

DIFUZIE DE VAPORI μ=5/20

ADEZIUNE  > 0.6 N/mm2 (FPb)

CONDUCTIVITATE TERMALĂ λ10,dry= 0.27 W/Mk
 (tab. mean value; 
P= 50%)

DURABILITATE Evaluated as 
excellent, after 
laboratory and 
field tests

SUBSTANŢE PERICULOASE NPD

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.

VISTO
Chit Acrilic Alb
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