Informații tehnice Nr. 3121

Accento-Finish
Strat de sigilare și acoperire de efect pentru Accento-Spachtel

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare
Proprietăți

Ambalare
Culoare

Grad de luciu
Depozitare

Date tehnice

Utilizabil ca strat de sigilare și acoperire de efect peste Accento-Spachtel pentru obținerea unor efecte
de suprafețe nobile și decorative.
Strat de sigilare transparent
Acoperire cu efect metalizat
Aplicare facilă
Rezistentă la intemperii și hidrofobă
Găleată de 2,5 kg
transparent, auriu, argintiu, cupru

lucios-mătăsos
În mediu uscat, ferit de umiditate, răcoros și ferit de îngheț.
Se va proteja de expunerea directă la soare. Ambalajul original sigilat poate fi depozitat 12 luni.
Valorile specificate sunt valori medii, care pot suferii mici modificări de la o șarjă la alta, în funcție de
materiile prime naturale utilizate.
Densitate

Cca. 1,01 g/cm3

Liant

Dispersie din rășină acrilică, Pigment de efect

Prelucrare
Pregătirea materialului
Indicații de aplicare

Conținutul recipientului se omogenizează înainte de aplicare.

Stratul final / Stratul de efect
Stratul final, respectiv stratul de efect, se va realiza utilizând produsul Accento-Finish. Acesta poate
fi aplicat în funcție de aspectul final dorit, transparent sau pigmentat (auriu, argintiu, cupru). AccentoFinish se aplică prin șpăcluire în pete, pe întreaga suprafață, într-un strat saturat, după care „ud-peud” materialul se trage la zero cu gletiera din material plastic Accento. Pentru a evita ca suprapunerile
de material să fie vizibile, se va utiliza personal suficient astfel încât stratul de Accento-Finish să fie
aplicat într-o singură etapă „ud-pe-ud”.
Informații detaliate referitor la construcția sistemului decorativ Accento se regăsesc în Fișa tehnica
nr.3122 – Accento-Spachtel.

Informații tehnice Nr. 3121
Indicație:
Grosimea individuală a straturilor acestui sistem decorativ: stratul de bază, intermediar și cel final nu
trebuie să depășească 1 mm. Datorită posibilităților multiple de modelare ale sistemului Accento, este
obligatorie efectuarea de mostre înainte de aplicarea efectivă a sistemului decorativ.
Pentru obținerea unei suprafețe cu aspect uniform, suprafețele compacte trebuie decorate de același
aplicator, pentru a evita eventualele diferențe datorate „mâinii” aplicatorului.
Datorită utilizării de materii prime naturale sunt posibile ușoare diferențe de nuanță ale materialelor.
Din această cauză, suprafețele întinse se vor acoperii cu materiale provenind din aceeași șarjă, sau
dacă nu este posibil acest lucru materialele provenind din șarje diferite se vor amesteca înainte de
aplicare.
Consum

Accento-Finish: cca.0,1 kg/m2
Consumurile exacte vor fi determinate vor fi determinate la fața locului prin realizarea unei suprafețe
de probă.

Condițiile de aplicare

Pe perioada de aplicare şi faza de uscare temperatura mediului înconjurător şi a stratului suport nu
trebuie să scadă sub + 5°C sau să depășească + 30°C. Nu se va lucra sub acțiunea directă a razelor
solare, vânt puternic, ceață sau umiditate ridicată a aerului.

Timp de uscare

La +20 °C și 65 % umiditate relativă a aerului după 2-3 ore este uscat la suprafață, după 24 de ore
este complet uscat și poate fi supus solicitărilor.
Timpii de uscare sunt influențați de condițiile de temperatură și umiditate a aerului. În caz de temperaturi scăzute și umiditate ridicată a aerului, timpii de uscare se vor prelungii în mod corespunzător.
Pe durata aplicării produselor și în faza de uscare suprafața se va proteja de ploaie cu ajutorul prelatelor montate pe schele.
Stratul final de efect poate fi aplicat doar după uscarea completă a stratului de Accento-Spachtel.

Instrucțiuni de curățare și
Întreținere a uneltelor

Se curăță cu apă imediat după utilizare

Recomandări
Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

Acest produs este nociv pentru organismele acvatice, cu efect de durată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La lucrările de șlefuire a se folosi filtru de praf P2. Pe durata aplicării
și uscării se va asigura o aerisire bună. A se evita consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata
aplicării produsului. La contactul cu ochii sau pielea a se spăla imediat cu apă din abundență. A nu
se deversa în canalizare, în pânza freatică sau în sol. Curățarea uneltelor se va face imediat după
utilizare cu apă și săpun. Substanța de acoperire este puternic alcalină, din acest motiv ochii și pielea
se vor proteja de eventualii stropi de material. Zonele adiacente suprafeței prelucrate se vor acoperi.
Stropii căzuți accidental pe suprafețe lăcuite, sticlă, ceramică, metal sau piatră naturală se vor spăla
imediat cu apă.

Dezafectare

Doar recipientele goale se dau spre reciclare. Resturile de materiale lichide se vor dezafecta ca și
vopsele pe bază de apă, iar resturile de material întărit se evacuează ca deșeu menajer sau moloz.

Compatibilitate cu alte produse

A nu se amesteca cu alte produse. La aplicare se vor respecta prevederile DIN 18363, VOB, cap.C.

Date privind siguranța /
Simboluri de risc la transport:
Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV
Cod GIS
Asistență tehnică

Suport tehnic

A se consulta fișa de siguranță a produsului.
al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 12 g/l COV.

M-SK01 F
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care
nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru
tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru
fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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