GEVEL EXPERT MIX
Descriere:

100% din satin lucios vopsea acrilica pentru fatade
Baza de vopsea pentru mixere

Clasificare:

Familie I, clasa 7b2 în funcţie de NBN T 22-003

Utilizare:

Exterior, mai ales pentru fatade
Toate tipurile de clădiri
Mediul rural, urbane, industriale şi maritime

Suprafete:

Caramizi, ciment, fibra de sticla, suprafete structurate, beton,beton celular
etc, toate tratate cu primer corespunzător.
Vopsele acrilice şi latex, vopsele vechi,sintetice texturate, etc

Avantaje:

Decoreaza şi protejează substratul împotriva condiţiilor atmosferice
nefavorabile.

Proprietăţi:
° Durabilitate înaltă, foarte uşor de aplicat

° ° Uscare rapidă

° Fara miros de solvent

° ° Aderenţă buna

° Culori stabile in timp

° ° Nu îngălbeneste

° Gama de culori conform paletar

° ° Luciu decorativ placut

Date tehnice:
(pentru baza W)
- Compozitia:
Rasina:

100% răşină acrilică în dispersie

Pigment:

nu creteaza, dioxid de titan rutil

Solvent:

apă
substanţe auxiliare: minerale neutre şi stabilizatori

– Conţinut de solide

în greutate: 54% ± 2

- Vâscozitate:

40 - 45 DPA (Epprecht SP 4, 20 ° C)

- Densitate:

1,32 ± 0,05 la 20 ° C - culori: 1,31 - 1,43

- Grosimea filmului:

40 microni

– Grad de luciu:

7 - 14% (Glossmeter Gardner 60 °)

- Lavabilitate:

excelenta

- Gradul de respiratie:

poate fi aplicat pe pereţi, cu un conţinut de umiditate de până la 5%

- Flexibilitatea filmului:

7 mm, cu aparatul Erichsen pe o foaie de de fier de
0,3 mm, după 7 zile de uscare la 23 ° C şi 50% RH

- Permeabilitatea vaporilor de apa P = 7,3. 10 -10 kg / mhPa
- Coeficient de rezistenţă la aburi: µ = 950
- VOC:

UE valoarea limită pentru acest produs (cat. A / C): 75 g / l (2007),
40 g / l (2010). Acest produs conţine maxim 40 g / l VOC

GEVEL EXPERT MIX
Date practice:
- Ambalare:

10 l (numai in baza de alb), 5 l şi 1 l

- Stocare:

în ambalajul original,ţinute departe de îngheţ, cel puţin 2 ani nedeschis.

- Aspect în cutie:

Pasta

- Aspect film uscat:

satin lucios

- Culori:

a se vedea paletarul de culoare

- Instrumente:

pensula, rola (păr sintetic 10 - 15 mm), pistol de pulverizare şi airless
(duza: .018 "-. 021" - presiune: 150 bar).

- Dilutie:

gata de utilizare
pentru primul strat puteti adăuga puţină apă (max. 10%)

– Curatare instrumente:

cu apa

- Condiţiile de aplicare:

nu se aplică acest produs la temperaturi mai mici de 8 ° C şi in mediu
prea umed

- Acoperire:

10 m² / l / strat

- Timp de uscare:

2 ore la 23 ° C şi 50% RH

- Revopsire:

după 6 ore

Pregatirea suprafetei
Se degreseaza si se desprafuieste suprafata. Pentru protectie antimucegai,se va impregna cu
Antimoss
Sistem de vopsire
De sistem recomandate pentru substraturi noi:

Sistem de vopsire
1. Sistem recomandat pentru substraturi noi:

- beton
- ciment
Vopsea veche care creteaza
- caramida

priming coat

finishing coat

Absorprim

1 ori 2 x Gevel Expert Mix

Fixpaint

1 ori 2 x Gevel Expert Mix

Primer Façade

1 x Gevel Expert Mix

