Vitex Spray't
Primer zincat
CARACTERISTICI GENERALE
Primer sub formă de sprei, pe bază de zinc pentru galvanizare la rece şi protejarea suprafeţelor
metalice. Este ideal pentru aplicarea grundului pe suprafeţe precum pompe, ţevi, construcţii
metalice etc., oferind o înaltă protecţie împotriva ruginei.
PREGĂTIREA
Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi netede, fără praf, uleiuri sau eventuale materiale
putrede.
APLICAREA
Înainte de utilizare agitaţi recipientul bine şi pentru cel puţin 1 minut. Ţineţi-l la distanţă de
20 de centimetri de punctul de vopsire şi apăsaţi supapa în mod constant. Pulverizaţi şi
aplicaţi vopseaua în straturi subţiri pentru a obţine finisajul necesar. Supapa spreiului se
curăţă singură.
NUANŢE
Este disponibil în nuanţa gri.
AMBALAJ
În recipiente aerosol de 400 ml.
TIMPUL DE USCARE
La atingere 3-5 minute şi în adâncime 18 ore, în funcţie de condiţiile atmosferice.
REVOPSIREA
Vopseaua se aplică din nou după 6-8 ore, în funcţie de condiţiile atmosferice.
PERFORMANŢA
Performanţa teoretică este de 8-9 m²/L pentru fiecare strat, pe suprafeţe pregătite
corespunzător, pentru o peliculă cu grosimea de 30-35 microni.
DILUARE
Pregătit pentru utilizare.

Vitex Spray't
Caracteristici tehnice
DENSITATEA
0.800±.050 kg/L.
DEPOZITARE
Păstraţi recipientele departe de copii (dacă este posibil încuiate), închise,
în locuri bine aerisite, umbroase, răcoroase, departe de aparate electrice,
surse de aprindere şi foc.

SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ & PROTECŢIA MEDIULUI
ATENŢIE: recipient sub presiune. Să se protejeze de razele soarelui şi să nu se
expună la temperaturi mai mari de 50°C. Să nu se perforeze şi să nu se
arunce în foc, nici chiar după utilizare. Nu pulverizaţi spre foc deschis sau
spre un corp incandescent. Să se păstreze departe de orice sursă de
aprindere. Nu fumaţi. Să se păstreze departe de copii. Deosebit de
inflamabil. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca pagube
pe perioade îndelungate în mediul înconjurător. Inhalarea vaporilor poate
provoca somnolenţă şi ameţeală. Expunerea îndelungată poate provoca
uscarea pielii sau crăparea acesteia. Nu inhalaţi aburii. Nu goliţi conţinutul
în canalizare. Acest material şi conţinutul său să se depoziteze într-un loc
public de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. Luaţi măsuri de
precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. În caz de incendiu, folosiţi
extinctor cu apă sau spumă. Să se utilizeze numai în spaţii bine aerisite.
Evitaţi dejectarea în mediul înconjurător. Consultaţi instrucţiunile speciale/
buletinul cu informaţii de siguranţă.
F+
Deosebit de inflamabil

Periculos pentru mediu

OBSERVAŢII
-Păstraţi recipientele departe de sursele de foc şi căldură.
-Pentru a păstra eficienţa supapei, este necesar să întoarceţi invers
recipientul spreiului după fiecare aplicare şi să apăsaţi supapa până nu mai
iese vopseaua.
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