Hornbach Baumarkt AG - Str. Hornbach nr. 17-21 - 077090, Domneşti, jud. Ilfov - România - Tel. 0040/21 2061536 – w ww.hornbach.ro
Producător: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH - An der Altnah 10 - 55450 Langenlonsheim - Germania - www.schulz-farben.de

Fişa tehnică
____________________________________________________________________________________________________________

HORNBACH Meister Polar Weiß Konservierungsmittelfrei
Meister Alb Polar Fără conservanți
 cea mai bine vândută lavabilă la HORNBACH
 acoperire perfectă
 rezultate excepționale

Proprietăţi
Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată cu apă care asigură un strat de acoperire de înaltă
calitate pentru pereţi şi plafoane. Nu conține conservanți, agenți de elasticizare sau solvenți și nici nu are
emisii dăunătoare sănătății.






superlavabilă, mată
alb ca zapada
acoperire perfecta si randament ridicat
rezistenta la uzura, permite transferul de aer, inodora, cu nivel redus de emisii
nu formeaza picaturi si stropi, foarte usor de prelucrat

Verificat conform EN 13300:
Capacitate de acoperire Clasa 1

Clasa 2
Rezistenţă la frecarea
umedă

Clasa 2

în condiţiile unui randament de
aproximativ 7 m²/litru

substraturi închise la
culoare, cu capacitate
ridicată de contrast
în condiţiile unui randament de
substraturi deschise la
aproximativ 10 m²/litru
culoare, netede
rezistenţă foarte mare la curăţare (rezistenţă la frecare)

Destinaţie
Vopsea de interior.
Pentru tencuieli, gips, plăci de gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre rugoase, precum şi
pentru acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie.

Ton de culoare
Alb ca zăpada.
Poate fi colorat cu nuanţatori sau la centrul de amestecare a vopselei Hornbach.

Indice de strălucire
Luciu mătăsos

Conţinut
Dispersie de acrilat, silicat de sodiu, oxid de titan, praf de marmura, talc, aditivi.

Rezistenţă la lumină
Foarte bună

Rezistenţă la intemperii
Numai pentru interior.
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Diluant
Apă

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 % se poate aplica un nou strat după
cca. 4 - 6 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Scule
Pensulă, trafalet, pulverizator.

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

Aplicarea stratului
Substratul trebuie să fie curat, uscat, să nu conţină ulei, grăsimi şi să prezinte capacitate portantă.
Îndepărtaţi straturile care se desprind. Suprafeţele care se macină trebuie îndepărtate complet. Purtați
mască de protecție în timpul lucrărilor de șlefuire! Tencuielile proaspete vor fi lăsate min. 4 săptămani să se
usuce. Amorsaţi substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, c u grund acrilic Hornbach.
Ca amorsă, Maestru Polar Alb fără conservanţi HORNBACH poate fi diluată cu apă într-o pondere de până
la 10 %. Aplicaţi stratul de acoperire fără diluare.

Menţiuni importante
După nuanţare, produsul nu mai este lipsit de agenţi de conservare şi nu mai îndeplineşte condiţiile
ecologice pentru simbolul „Blauer Engel”. Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C
(se aplică pentru temperatura atmosferică şi a substratului)!

Indicaţii de siguranţă
Informaţii suplimentare:
Conţinutul de COV este de max. 1 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu
2010).
Sfaturi pentru alergici şi întrebari tehnice la tel. +40 21 2061530. Pentru pulverizare utilizati filtrul Kombi
A2/P2. A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. În timpul
si dupa aplicare asigurati o ventilatie corespunzatoare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării
produsului. În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de
contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurință. Continuați să clătiți. În caz de contact
cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă şi săpun. Evitați dispersarea în mediu.
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau etic heta produsului. A nu se
lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncaţi conţinutul/containerul la
deşeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deşeurile menajere. Vo r fi
predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.
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Depozitare
Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel
posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul şi se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit
de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil.
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