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Fişa tehnică
____________________________________________________________________________________________________________

HORNBACH StyleColor Selection fără conservanţi
Vopsea lavabilă mată colorată




CALITATE PREMIUM
durabilitate ridicată
culoare foarte intensă

Proprietăţi

Cu StyleColor Selection oferiţi casei o nouă culoare în trend, care vă transpune în orice colţ al lumii în funcţie
de alegerea dumneavoastră.
Vopsea fără conservanţi mată de interior lavabilă cu o textură fină, gata nuanţată, direct de aplicat, pentru
interior. Reţeta vopselei a fost atent concepută şi conţine pigmenţi ce garantează o intensitate excelentă a
culorii. Exclusivitatea produsului se explică prin gradul de acoperire perfect precum şi prin aspectul final
extra mat. Uşor de aplicat. Cu Selection se obţine un strat de suprafaţă rezistent la uzură, lavabil şi care lasă
peretele să respire.
•
•
•

splendoare a culorii în timp
pigmenţi premium
uzură prin frecare umedă: clasa 2 conform EN 13300

Indicat pentru

Tencuieli interioare, precum tencuielile cu gips şi pe bază de dispersii, precum şi plӑci de gipscarton, tapete
cu model din hârtie, tapete din fibre rugoase și din fibre de sticlӑ, precum și pentru acoperirea de straturi
vechi pe bazӑ de dispersie.

Ton de culoare

Acest produs este disponibil in mai multe nuante.

Indice de strălucire
Extra mat

Compoziţie

Dispersie pe bază de acetat polivinilic, dispersie de acrilat, oxid de titan, talc, praf de marmură, caolin, prafuri
cuarţoase, mică, silice, aditivi.

Rezistenţă la lumină
Foarte bună

Rezistenţă la intemperii
Numai pentru interior.

Diluant
Apă

Ductibilitate

1 litru este suficient pentru până la 8 m² pentru o singură aplicare în funcţie de suprafaţă. Valorile exacte de
consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect.
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.
TM_HO0759_StyleColor Selection_konservierungsmittelfrei_ROVersiune:

27.08.2020

Pagina 1 din 2

Hornbach Baumarkt AG - Str. Hornbach nr. 17-21 - 077090, Domneşti, jud. Ilfov - România - Tel. +40 21 2061536 – www.hornbach.ro
Producător: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH - An der Altnah 10 - 55450 Langenlonsheim - Germania - www.schulz-farben.de

Fişa tehnică
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Perioada de uscare

La o temperatură de +20 °C şi o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat dupӑ cca. 4
– 6 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.

Accesorii pentru vopsit

Pensulă, trafalet, pulverizator.

Curăţarea sculelor

A se curăţa imediat după utilizare cu apă şi săpun.

Aplicarea stratului

Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată, uscată, să nu prezinte urme de grăsime şi ulei şi să fie rezistentă.
Suprafeţele care se macinӑ trebuie îndepӑrtate. Lăsaţi la uscat tencuiala nouă timp de cel puţin 4 săptămâni.
Amorsaţi substraturile critice, cu capacitate absorbantă ridicată, cu un grund de profunzime adecvat. La
nevoie, amorsa se va dilua cu max. 10 % apă şi apoi se va aplica, se va amesteca bine înainte de utilizare.
Aplicaţi cu pensula/rola ud-pe-ud 1 – 2 straturi de StyleColor Selection.

Menţiuni importante

A nu se prelucra sau depozita la temperaturi sub +8 °C (valabil pentru aer şi substrat)! Dacă se folosesc mai
multe recipiente cu aceeaşi nuanţă, acestea se vor amesteca înainte de aplicare. În cazul prelucrării în mai
multe recipiente, folosiţi întotdeauna aceleaşi numere de preparare a materialului, pentru a evita diferenţele
de nuanţe sau proeminenţele!

Indicaţii de siguranţă

Informaţii suplimentare:
EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH211 Atenţie! Se pot forma picături respirabile
periculoase la pulverizare. Nu inspiraţi prin pulverizare sau ceaţă.
Conținutul 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. P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor. 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: 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. P303 + P352 În caz de contact cu pielea (sau părul): spălați cu multă apă şi săpun.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. P501 Aruncaţi
conţinutul/containerul la deşeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu
deşeurile menajere. Vor fi predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.

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.

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.
TM_HO0759_StyleColor Selection_konservierungsmittelfrei_ROVersiune:

27.08.2020

Pagina 2 din 2

