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HORNBACH StyleColor LAC PENTRU FINISAJ LOFT/STONE




lac de finisaj de culoare albă
pentru modelarea și finețea efectului de beton dat pereților la interior de tencuială StyleColor
EFECT LOFT/EFECT PIATRĂ FINISATĂ
fără solvenți

Proprietăţi
Lac de finisaj de culoare albă, care permite peretelui să respire, miros ușor, fără solvenți, pe bază de
dispersie pentru modelarea și finețea efectului de beton dat pereților la interior de tencuială StyleColor
EFECT LOFT/EFECT PIATRĂ FINISATĂ. Oferă protecție suplimentară. Se aplică pe tencuială StyleColor
EFECT LOFT/EFECT PIATRĂ FINISATĂ pentru accentuarea efectului de beton dat de această tencuială.


clasa 3 conform EN 13300: rezistenţă la frecare umedă

Destinaţie
Pentru interior.
Se recomandă pentru suprafețele vopsite cu tencuială StyleColor EFECT LOFT/EFECT PIATRĂ FINISATĂ
conform instrucțiunilor. Se poate aplica și pe alte suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de apă, care sunt
intacte, curate și uscate.

Ton de culoare
Alb

Indice de strălucire
Luciu mătăsos

Conţinut
Dispersie pe bază de acetat polivinilic, pigmenţi, ceară, apӑ, aditivi, conservanți 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona,
2-metil-2H-izotiazol-3-ona.
Conţinutul de COV din acest produs este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de 200 g/l (categoria A/l
începӑnd cu 2010).

GIS-Code
-

Rezistenţă la lumină
Foarte bună

Rezistenţă la intemperii
Numai pentru interior.

Diluant
Aplicati nediluat.

Ductibilitate
1 litru este suficient pentru cca. 10 m² pentru o singură aplicare în funcţie de suprafaţă. Valorile exacte de
consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.

Perioada de uscare
La o temperatură de +20 °C şi o umiditate relativă a aerului de 65 % uscarea completă are loc după cca. 12
Datele din această fişă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare şi dezvoltare. Datorită numărului
mare de fundamente şi influenţe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare şi urmările acestora. Odată cu apariţia
acestei fişe tehnice, toate versiunile anterioare îşi pierd valabilitatea.
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ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit
Burete, prosop de șters.

Curăţarea sculelor
A se curăţa imediat după utilizare cu apă şi săpun.

Aplicarea stratului
Amestecaţi bine înainte de utilizare. Aplicați lacul StyleColor LAC DE FINISAJ LOFT/STONE în mod generos
pe suprafețele uscate și tencuite cu StyleColor EFECT LOFT/EFECT PIATRĂ FINISATĂ folosind un burete
umed sau un prosop de șters, executând mișcări de ștergere.

Menţiuni importante
A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer şi substrat)! Vӑ rugӑm sa
transportaţi produsele în siguranţӑ contra accidentelor, în poziţie verticalӑ, evitӑnd astfel posibile scurgeri!
După utilizare se va închide bine recipientul şi se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit de îngheţ.
Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.

Indicaţii de siguranţă
EUH208 Conţine 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacţie alergică. Consiliere pentru
persoanele alergice la isotiazolinone la nr. de tel. +40 21 2061536.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
Pentru pulverizare utilizati filtrul Kombi A2/P2.
Pentru şlefuire utilizaţi filtrul de praf P2.
În timpul si dupa aplicare asigurati o ventilatie corespunzatoare.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălaţi cu multă apă şi săpun.
P273 Evitaţ i dispersarea î n mediu.

Eliminarea deșeurilor
P501 Predaţi acest produs şi ambalajul său la locurile de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deşeurile menajere. Vor fi predate î n scop de reciclare
numai ambalajele golite complet.

Datele din această fişă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare şi dezvoltare. Datorită numărului
mare de fundamente şi influenţe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de
realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare şi urmările acestora. Odată cu apariţia
acestei fişe tehnice, toate versiunile anterioare îşi pierd valabilitatea.
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