
Amorsã izolatoare pe baza de diluant

PROPRIETÃÞI GENERALE

PREGÃTIREA SUPREFEÞELOR

CULORI

AMBALAJ

USCARE

PERIOADA NECESARÃ PENTRU REAPLICARE

PUTERE DE ACOPERIRE

DILUÞIE

APLICARE

CURÃÞAREA USTENSILELOR

CONÞINUTUL DE COV (Compuºi Organici Volatili)

Amorsã izolatoare pe baza de diluant albã ºi matã, pentru diverse utilizãri pe bazã de rãºini 
acrilice termoplastice. Datoritã compoziþiei chimice speciale se foloseºte pentru a izola ºi a 
acoperi funingine, mucegai, gaze arse ºi alte pete nepermiþând reapariþia lor. Este ideal 
pentru izolarea ºi acoperirea suprafeþelor vopsite în prealabil cu vopsea pe baza de apa (cu var 
sau adeziv),  datoritã albeþii stabile ºi a rezistenþei mari la aburi ºi mucegai. Poate fi folosit de 
asemenea ca amorsa pentru vopselele Vitex pe bazã de apã ºi ca strat final pentru tavane . Are 
un grad mare de acoperire, randament ºi rezistenþã, o întindere perfectã ºi o aderenþã 
deosebitã pe suprafeþele de zidãrie, ciment, gips, lemn etc.

Suprafeþele care urmeazã sã fie vopsite trebuie sã fie curate, uscate ºi nu trebuie sã fie 
acoperite de praf sau pãrþi neaderente. 

Este disponibil în alb.

Este disponibil în gãleþi de 750 mL, 2,5 L ºi 10 L.

La atingere  în 1-2 ore, în funcþie de condiþiile atmosferice.

Urmãtorul strat se poate aplica dupã aproximativ 4-6 ore în cazul  revopsiri cu vopsele 
emulsionate Vitex. Dacã este necesarã o a doua mânã de VITOSIN se aplicã dupã 24 de ore, în 
funcþie de temperatura ºi umiditatea mediului ambiant.

7-9 m²/L pe strat pentru suprafeþe pregãtite corespunzãtor.

În cazul în care se aplicã cu trafaletul sau pensula, se dilueazã cu 5% diluant Vitex T 300 sau5% 
diluant Vitex T 350 în cazul în care se aplicã cu pistolul airless.

Se aplicã cu trafaletul, cu pensula sau cu pistol airless.

Uneltele se curãþã imediat dupã utilizare cu diluant Vitex T-300 sau T-350. Duzele 
dispozitivelor de pulverizare trebuiesc curatate atunci cand se intrerupe lucrul pe o perioada 
mai mare de 10 minute ,pentru  prevenirea infundarii  acestora!

Valorile maxime pentru conþinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs 
(categoria A/g „Grunduri”, Tip WB): 450 g/l (2007), 350 g/l (2010). Acest produs conþine 
maxim 445 g/l COV (produs gata pentru utilizare).
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Caracteristici tehnice

VISCOZITATE

DENSITATE

SOLIDE (% w/w).

LUCIU

REAPLICARE

REZISTENÞÃ LA APÃ

INTEMPERII

85 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).

1,3 ± 0,05 kg/L.

58± 0,05 (ELOT 1028).

< 10 unitãþi la 60° (ELOT EN ISO 2813).

Excelentã (ELOT 788).

Nici-o modificare (ELOT EN ISO 2812-02).

Excelentã (ELOT EN ISO 2810).

DETERMINAREA DURITÃÞII CU PENDUL KÖNING

DEPOZITARE

NORME DE SÃNÃTATE, SIGURANÞÃ ªI DE MEDIU

NOTÃ

> 50 sec, dupã o perioadã de uscare de o sãptãmânã (ELOT EN ISO 1522).

4 ani în condiþii adecvate de depozitare (temperatura idealã de depozitare 
variazã între 5°C ºi 38°C).

Vaporii pot cauza înecare sau ameþeli • Expunerea repetatã poate provoca 
uscarea sau crãparea pielii • Inflamabil • Toxic pentru organismele acvatice, 
poate cauza pe termen lung efecte adverse în mediul acvatic • A nu se lãsa la 
îndemâna copiilor • A nu se respira vaporii sau jetul de pulverizare • A se evita 
contactul cu pielea • A se utiliza numai în locuri bine ventilate • A se evita 
aruncarea în mediul înconjurãtor • A se consulta instrucþiunile speciale/fiºa 
de securitate • În caz de înghiþire, a nu se provoca voma: a se consulta 
imediat medicul ºi a i se arãta ambalajul.        

Amestecaþi bine înainte de folosire. Nu aplicaþi la temperaturi sub 3°C, peste 
35°C ºi/sau la o umiditate relativã peste 80%.
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