Minio
Grund anticoroziv

Grund anticoroziv pe bază de răşini alchidice şi pigmenţi anticorozivi
puternici. Are putere superioară de acoperire, aderenţă excelentă la
suprafeţele metalice şi conferă protecţie completă împotriva oxidării
datorită conţinutului ridicat de pigmenţi anticorozivi.
• Pigmenţi anticorozivi puternici
• Protecţie impotriva oxidarii
• Nu conţine plumb
CULORI
Disponibil in portocaliu.

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALARE
Portocaliu

375 mL 750 mL

2.5L

ACOPERIRE
12 - 14 m2/L per strat pe suprafeţe pregatite corespunzător.
CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE)
pentru acest produs (categoria A/i „Acoperitori unicomponenţi cu
funcţie specialã”, Tip SB): 500 g/l (2010). Acest produs conţine maxim 449 g/l COV (produs gata pentru utilizare).
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie curaţate cu diluant T 300, să fie netede şi uscate,
fără praf, grăsime sau rugină și şmirgheluite.
APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi
cu trafaletul sau pensula diluat până la 5% cu Diluant pentru pensulă T 300 sau pistol de pulverizare airless diluat cu până la 5%, cu
Diluant pentru pistol T 350. A nu se aplica la temperaturi sub 5°C,
peste 35°C și/sau umiditate relativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 45-60 de minute și poate aplica dupã
20-24 ore. În cazul în care suprafaţa este complet uscată, şmirgheluiţi cu o hartie abrazivă adecvată pentru a produce o suprafață netedă, îndepărtați praful și apoi se aplică email Vitex pe bază de apă
sau solvent . Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice
(umiditate și temperatură).
Role curate, perii, pete de podea, etc. se curaţă cu Diluant pentru
pensulă T 300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent. Utilizaţi Diluant
pentru pistol T 350 pentru a curăța pistoalele de pulverizare.

Vâscozitate

80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate

1,48 ± 0,02 Kg /L (ISO 2811)

DEPOZITARE
Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece,
uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a
soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.
SFATURI DE SECURITATE
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produsului.
Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații
amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.
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