Fișa tehnică nr. R72

MAGNETO Grundfarbe

Grund pigmentat pentru obținerea de suprafețe cu proprietăți
magnetice

Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Grund acrilic de culoare gri-argintie ce conferă pereților proprietăți magnetice – modul rapid și flexibil de a lipi pe perete tot ceea e mai important: informații, fotografii, scrisori, desene, bilețele, rețete,
postere etc. Pentru acasă - în bucătărie sau în camera copilului; pentru birouri, cabinete medicale
sau magazine.
ecologic și cu miros redus
cu o bună capacitate de difuzie
ușor de aplicat, cu o aderență foarte bună la suprafața suport
nu se îngălbenește
nu este electroconductor și nu ecranează (telefon, calculator, etc).
aderență foarte bună a magneților la suprafața vopsită

Proprietăți

Liant
Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare
Grad de luciu
Depozitare
Date tehnice
Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

Rășină poliacrilică
1l
Gri argintiu.
Lucios-mătăsos (satinat).
La rece, dar ferit de îngheț.
Densitate: 2,4 g/cm3.
interior 1
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+

+
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(–) nu este adecvat / (○) adecvat condiționat / (+) adecvat

Aplicare
Suporturi recomandate
Pregătirea suprafeței
Diluare
Mod de aplicare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării
compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Se aplică nediluat.
Cu pensula sau cu rola.
Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Fișa tehnică nr. R72
Instrucțiuni de aplicare

1. Aplicare MAGNETO Grundfarbe
Se toarnă într-un recipient din care se poate vopsi (dacă este cazul) și se amestecă bine. Materialul
nu se diluează și nu se amestecă cu alte produse. Se aplică în mod saturat cu o pensulă dreaptă
sau cu o rolă pentru suprafețe mici; pe suprafețele mari se aplică cu o rolă cu fir scurt. Pentru obținerea unei aderențe optime a magneților, produsul se aplică în 3 straturi. Timpul de așteptare între
fiecare dintre aplicări este de cca. 6 ore. Materialul și pensula sau rola se vor proteja de ex. cu o
folie pentru a nu se usca. Culoare: gri-argintiu.
2. Strat final / vopsea
MAGNETO Grundfarbe poate fi finisat cu orice vopsea lavabilă Caparol, albă sau colorată. Recomandăm folosirea unei vopsele latex deoarece acestea au o rezistență crescută la uzura mecanică
necesară manipulării magneților.

Consum

Condiții de prelucrare
Timp de uscare
Indicații

Pe suprafețe netede, cca. 165 ml/m² MAGNETO Grundfarbe pe strat - cca. 500 ml/m2 pentru cele 3
straturi. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin
efectuarea de probe.
Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 24 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute și a umidității crescute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Pentru a-și păstra
proprietățile specifice, acest produs nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări
Frazele de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu
ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN
CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se
vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSW20

Compoziție
Indicații suplimentare
Consultanță tehnică

Suport tehnic

Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.
A se vedea fișa cu date de securitate.
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului,
cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției
unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.
DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

