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Baumit Artline Metalic

Produs

Vopsea gata preparată cu efect metalic pe bază de răşini organice

Compoziţie

Liant organic (acrilat pur), pigmenti minerali pentru culoare, pigment cu efect metalic, aditivi,
apa.

Proprietăţi

Baumit Artline Metalic este un strat de acoperire deosebit, decorativ, cu efect metalic.
Baumit Artline Metalic se poate dilua cu apa.

Utilizare

Baumit Artline Metalic este un strat de acoperire de efect pentru suprafete structurate şi care
produce în plus un efect metalic.

Date tehnice

Densitate:
Valoare pH-ului:
Clasa de luciu:
Consum de material
(pe suport fin ):

Valaore µ:
Timp de uscare:

Culori:

circa 1,0 kg/dm³
8,5
strălucitor ca un metal
circa 0,3 – 0,35 kg/m²
Pentru acoperire în doua straturi (1 strat cu diluare 20% apa, 1 strat
nediluat)
circa 50
circa 8 ore pe strat
(la temperaturi mai scazute şi/sau umiditate a aerului ridicată se
poate prelungi timpul de uscare!)
12 culori

Clasificare
Nu este necesară menţionarea ei
conform
reglementărilor Norme S:
in domeniul
S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
produselor
S24: A se evita contactul cu pielea
chimice
S25: A se evita contactul cu ochii
S37: A se purta mănuşi de protecţie adecvate.
Depozitare:

Timp de 12 luni într-un loc uscat, rece, protejat de îngeţ şi închis.

Asigurarea
calităţii

Verificări permanente în laboratoarele din Austria

Forma de
livrare

Găleata: 5 şi 15 kg

Suprafaţa

Verificarea suprafeţei de aplicare trebuie să corespundă normelor ÖNORM B 2230 şi B 3346.
Suportul trebuie sa fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted cu capacitate portantă.
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Se aplică pe:
§
tencuieli de var/ciment drişcuite
§
vopsele şi tencuieli decorative minerale şi silicatice cu bună aderenţă
§
vopsele şi tencuieli pe bază de răşini organice cu bună aderenţă
§
vopsele şi tencuieli pe bază de răşini siliconice cu bună aderenţă
§
tencuieli de var/ipsos, ipsos/var si ipsos

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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Baumit Artline Metalic

Suprafaţa

Se aplică în mod condiţionat pe:
§
tencuieli de var şi vopsele de var (cu strat de probă, a se avea în vedere carbonatarea!)
Nu se aplică pe:
§
răşini şi materiale sintetice
§
straturi de lac respectiv ulei, vopsele pe baza de clei
2. Indicaţii pentru pregătirea suportului
- Suprafeţele friabile vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de
uscare min. 12 ore)
- Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur
supraîncălzit sau cu substanţe speciale (ex. Baumit FassadenReiniger, Baumit SanierLösung)
3. Prelucrare:
Baumit Artline Metalic se aplică cu un dispozitiv adecvat pentru vopsit prin pulverizare,
comandat mecanic (de exemplu pistol pentru pulverizarea lacului, presiune 2 bar, duza 2mm şi
ac 2mm). La aplicare prin intermediul aparatului special se păstreaza o distanta constanta a
aparatului de vopsire prin pulverizare şi suprafaţa de vopsit. Baumit Artline Metallic trebuie
aplicat diluat cu 20% apă pentru primul strat. Stratul doi se aplica nediluat.
Important: Aplicarea pe suprafete netede este posibila doar pe suprafete reduse!
La suprafetele unde este necesara o suprafata foarte neteda se va realiza o tratare preliminara
şi pregătire (se şlefuieste cu smirghel de granulaţie corespunzatoare – se curata temeinic
suprafata cu solvent şi de praf!)
4. Indicaţii
A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5ºC, direct sub razele soarelui, pe timp de ploaie
sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiţii, faţada va trebui protejată
corespunzător.
O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare)
şi pot modifica nuanţa de culoare;
A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor.
Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleaşi şarje de vopsea. Nuanţa
de culoare este influenţată de calitatea stratului suport, de temperatură şi de umiditatea
aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea
de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaşi
timp.
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Măsuri de precauţie:
A se feri ochii şi pielea de vopsea. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropita cu
multă apă, nu se va aştepta uscarea vopselei.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

