FIȘĂ TEHNICĂ AMORSĂ BRAUNER
Tip:

Dispersie apoasă pe bază de polimeri stiren acrilici

Forma sub care se distribuie:

Bidoane de 5L

Utilizare:

Produsul se utilizează în domeniul construcţiilor,
pentru pregătirea tencuielilor interioare sau exterioare (chiar
supuse la umezeală), în vederea acoperirii ulterioare cu
vopsele lavabile sau tencuieli decorative. Acest material de
construcţii are rolul umplerii şi închiderii porilor suportului,
oferă o rezistenţă crescută la intemperii şi medii alcaline şi
ajută la aderenţa următorului strat de material. Amorsa acrilică
oferă: aderenţă ridicată la suport, aplicare uşoară, timp de
uscare redus, măreşte aderenţa vopselei la suport, reduce
capacitatea de absorbţie, determină reducerea consumului de
vopsea, păstrează permeabilitatea suportului la aer şi are un
caracter nepoluant.

Proprietăţi specifice
Densitate relativă la 200C:

1,005 ± 0,02

Putere de acoperire:

până la 100%.

Solubilitate:

produsul este solubil în apă

SR EN ISO 2811-2002

Indicaţii la utilizare:

Agitaţi conţinutul flaconului înainte de utilizare pentru
omogenizarea conţinutului.

Depozitare:

Păstraţi recipientele închise ermetic până în momentul
utilizării produsului.
Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă
şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.
A nu se păstra în recipiente ne-etichetate.
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Temperatura recomandată de depozitare: +5...+ 40 0C
Protejaţi produsul de îngheţ, de căldura şi radiaţii solare
directe.
Timpul de depozitare:

12 luni de la data fabricaţiei

Siguranţă în utilizare:

Identificarea pericolelor
Produsul nu este clasificat periculos conform HG 1408/2008 şi
HG 937/2010, prin aplicarea metodei de calcul convenţional.

FRAZE DE SIGURANTA:

S2 – A nu se lasa la indemana copiilor
S26 - La contactul ochii se spala cu multa apa si se
consulta medicul
S29 – A nu se arunca la canalizare

Aceste informaţii tehnice reprezintă cunoştinţele noastre actuale şi sunt de bună credinţă, dar nu reprezintă o
garanţie scrisă. Acestea se aplică când intervin drepturile de proprietate a unei terţe părţi. Aceste informaţii nu
scutesc de obligaţii pe utilizatori de a verifica în special informaţiile conţinute în Specificaţia tehnică şi Fişa cu Date
de Securitate - şi testarea produsului înainte de a fi introdus în procesul de fabricaţie şi utilizat.
Aplicarea, utilizarea şi procesarea produsului nostru, precum şi fabricarea unor produse pe baza informaţiilor tehnice
care au fost verificate, nu implică responsabilitatea producătorului.
Produsul este comercializat în conformitate cu versiunea curentă privind Condiţiile Generale de Siguranţă şi
Distribuţie. Acestea nu se aplică la prelucrarea produsului.
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