CARACTERISTICI GENERALE
PARQUET PRIMER HYDRO este un grund hidrosolubil proiectat în
mod special pentru aplicare pe suprafețe din lemn. Din cauza
compoziției sale speciale, prezintă mare aderență și
elasticitate, umple porii lemnului oferind ușurință la frecare,
întărind abraziunea lemnului. PARQUET PRIMER HYDRO se usucă
rapid și este caracterizat de ușurința cu care se aplică.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Smaltoxyl Hydro
Parquet Primer
Grund Acrilic
Hidrosolubil pentru Lac
de Pardoseală

Randament: 9 - 11
m²/lt

Greutate
specifică

1,03 ± 0,02 kg/Lt.

Randament

9 -11 m²/lt per strat, depinde de absorbabilitatea
suprafeței.

Diluare

Uscare

Revopsire

Clasa COV

Uscare: ½ - 1 oră

apă

8-10 % în volum cu apă pentru aplicare cu pensula
sau cu rulou moale.
Uscat la atingere în ½-1 oră.

Cel puțin 2-4 ore de la aplicare. Acești timpi se
prelungesc sub condiții meteo de frig
și umiditate.

Valoare limită, de conținut maxim în SOV,
conform UE (Directiva 2004/42/CE) pentru
produsul respectiv (categoria A/θ ”Acoperiri
speciale mono-componente”, Tip Y): 140 g/L.
Produsul trebuie să conține maxim 139 g/L SOV
(gata spre
utilizare).
COV ori SOV: substanțe organice volatile cu punct
de fierbere < 250 ºC.

Diluare: 8 - -10 % în volum
cu
Aderență

Nici o dezlipire la testul de aderență, clasificarea 1
(ISO 2409).

Revopsire: 2 - 4 ore
Nuanță

Transparent

Ambalaj: 750ml , 2,5lt
Aplicare: Pensulă, Rulou Moale

VECHRO S.A.
Birouri Centrale: Leof. Liosion Atena, C.P. 111 45
Linie de contact: (+30) 210-4816101 www.vechro.gr

DATA PUBLICĂRII 31.07.2018
BROȘURĂ TEHNICĂ E-8051

MODIFICATĂ 10.07.2019

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Pentru asigurarea aderenței corecte a vopselei suprafața sub vopsire
trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi decojite, părți
friabile ș.a.m.d. Înaintea aplicării se recomandă sablarea bună în special
dacă este vorba despre lacuri vechi și îndepărtarea meticuloasă a
prafului.
În cazul suprafețelor din lemn vechi vopsite lacul vechi
trebuie îndepărtat.

APLICARE
Amestecăm foarte bine & aplicăm un strat sau două straturi PARQUET
PRIMER HYDRO la diluarea potrivită. Îndată ce se usucă sablăm,
îndepărtăm praful și aplicăm 1-2 straturi PARQUET HYDRO VARNISH la
luciul dorit.

CURĂȚIREA UNELTELOR
Pe durata lucrării mențineți uneltele ”umede” într-un vas sau lighean cu
vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și
curățați-le cu diluant Nr.1 VECHRO, apă caldă și săpun. Dacă vopseaua se
usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați
lichidele de spălare în orizontul acvifer.

CONDIȚII DE APLICARE
Temperatură 8 – 30οC iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse
pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului.

DEPOZITARE
Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea
la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de
vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu
adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI
Produsul nu necesită etichetă de periculozitate conform legislației în
vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ
Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare
autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este
garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În
calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul
nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.
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