Familie

Tip de produs

Protech

Fixativi, vopsele şi gleturi pe bază de acril

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Building

• Vopsiri protective

Componente

Aspect

Monocomponent

Lichid

Descrierea generală a produsului
PRT.0107

PROTECH
QUARZ PLAST
Vopsea cu cuarț, de protecție,
decorativă, pe bază de rășini
acrilice

Vopsea cu cuarț, pe bază de rășini acrilice în emulsie, pigmenți inalterabili cu acoperire mare,
filleri de acoperire, aditivi anorganici, promotori de adeziune și cuarț micronizat, pentru
vopsirea clădirilor civile noi, atât în inteiorn, cât și în exterior.

Caracteristici generale
Înveliş de protecție cu structură lamelară care, pe lângă faptul că are un efect estetic original,
permite umplerea la maxim, mare rezistență la lumină, mecanică și chimică. Capacitatea
ridicată de acoperire și de dilatare determină ca produsul să fie extrem de ușor de aplicat, cu
economii seminificative de timp pentru realizator. Rășinile acrilice speciale care îl compun fac
posibilă obținerea unui film cu o insensibilitate rapidă la apă chiar și în timpul uscării, şi ca
urmare reducerea "efectului melc" în cazul evenimentelor atmosferice.

Consum
0.35 - 0.6 kg /m²
(Recomandat: 0.5 kg /m²)

Ambalaje

Domenii de utilizare

Culori disponibile

Vopseli de protecție, decorative, rezistente la intemperii și • Alb
la mediile urbane, industriale, suprafețe de zidărie,
• Cartella Azichem - acrilici
tencuieli etc.
• Cartella Azichem - acrilici

- Găleată 22 kg

Aplicare

Caracteristici fundamentale

- Pulverizator airless la presiune
redusă
- Panou
- Rulou

Aplicaţi două straturi

Conservare:
12 luni

Fără solvenţi

Greutate specifică:
1.60 kg/dm³

Grosimea maximă recomandată:
400 μm

Grosimea minimă recomandată:
200 μm

Neinflamabil

Rezistent la razele UV

Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

Specificaţii tehnice
Reziduu sec (10’ a 150°C): 61 %
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Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Tencuieli
• Beton
• Prefabricaţi
• Fibrociment

Aplicare
Vopseaua de protecție și decorativă PROTECH QUARZ PLAST poate fi aplicată cu pensula,
după diluarea cu apă până la 15%, intr-un strat sau două la un interval de timp de 12-24 ore
unul de celălalt, sau cu ruloul, cu o diluare cu apă de 15-25%. Aplicarea cu pulverizatorul
necesită un echipament special, airless (fără aer), de joasă presiune, care se găsește în mod
normal în comerţ.
Pentru suprafețele extinse se recomandă aplicarea produsului din acelaşi lot, și, pentru ultima
mână, aplicați mereu ud pe ud, pentru a preveni apariția semnelor de aplicare.

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând
îngheţul şi razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina
pierderea proprietăţilor reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +35°C.

Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.
Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.
Vremea ploioasă și umiditatea excesivă pot afecta uscarea.

PROTECH QUARZ PLAST este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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