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DESCRIERE

FA 1000 este un fundal monocomponent  in solutie apoasa, pe bază  de rășini acrilice modificate, în special recomandat să ree-

chilibreze oxidarea lemnului în ciclurile de lacuire cu produse pe baza de apa. Datorita formulei sale face ca suprafața de lemn 

sa se impregneze puternic, (in acest fel nu este necesara șlefuirea lemnului înainte de vopsire). În plus, Fondul  FA 1000 reduce 

in mod vizibil efectul de albire a sărurilor de siliciu prezente în unele tipuri de esente lemnoase.

DATE TEHNICE

Tip:  ............................................................................................... fundal acril-uretanic in dispersie apoasa 

Vascozitate (Ford 4 .................................................................. 20 secunde 

Greutatea specifică:  ............................................................... 1.04 kg / lt 

Pregatirea produsului di praf .............................................. 35 min. 

Slefuirea:  .................................................................................... inutila 

Aplicarea:  ................................................................................... cu role, pensula 

Acoperirea cu straturi ulterioare:  ...................................... 1.30-2.00 ore după 

Consumul mediu:  ................................................................... 80-100 g / mg 

Depozitare:  ............................................................................... 12 luni 

Conditii de aplicare:  ...............................................................  între + 15 ° C și + 25 ° C cu u.r. la fel la 55-60%.

 Valorile indicate au fost calculate în condiții standard (23 ° C și 55% umiditate).

INDICAȚII

Nu se aplică acest produs într-un ambient excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curentii de aer. 

Aclimatiza produsul inainte de aplicare.Va trebui să  se slefuiasca  podeaua cu precizie folosind hartie abraziva sau bureti , într-

un mod progresiv: după chituire se va slefui  cu o hartie de  granulatie 80/120;apoi pentru șlefuirea intermediară între straturi de 

vopsea  cu un smirghel de 180/220. În acest fel, putem optimiza calitatea lucrarrii și îmbunătățirea aspectului final. 

Pentru orice alte informații care se referă la eventuale schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic

For any questions covering any changes in operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața de lucru  va trebui mai intai să fie chituita,slefuita neted, perfect curatata de materiale vrac sau resturi, în general. 

Pentru punerea în aplicare  folositi instrumente  și containere curate. 

Este recomandabil să se aplice un prim strat de produs pentru a evita variațiile de culoare pe anumite esente lemnoase. 

Aplicati un prim strat de vopsea în mod uniform și omogen, evitând curentii de aer. 

După uscare completa, podeaua poate fi șlefuita cu șmirghel de granulatie fina (180-220).

FA 1000
VOPSEA DE FUNDAL IN SOLUTIE APOASA

PENTRU PARDOSLEI DIN LEMN

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul este dejha gata de utilizare: Este recomandat sa se agită recipientul   pentru 1-2 minute înainte de aplicare. 

Vopseaua poate fi de asemenea utilizata si ca fundal.

APLICARE

Aplicati un prim strat de vopsea în  mod uniform și omogen, evitând curentii de aer.  După uscare completa, podeaua poate fi 

șlefuita cu șmirghel de granulatie fina (180-220). Aspirați și  revopsiti cu două straturi ale aceluiași produs, respectand  timpul de 

uscare dintre cele doua straturi.



FINISAJE

VISCOL s.n.c. di Savi Antonio e Adriano - Via San Daniele 21/B, 36047 Camisano Vicentino (VI) - Italy
T. +39 0444 410438 - Fax +39 0444 410382 - www.viscol.it - info@viscol.it - N° Iscr. Reg. Imp. Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA 02724930249 - N° Rea 269938

SCHEDA TEHNICA

ADVANCED POLYMERS RESEARCH
HIGH TECHNOLOGY ADHESIVES

VISCOL s.n.c. di Savi Antonio e Adriano - Via San Daniele 21/B, 36047 Camisano Vicentino (VI) - Italy
T. +39 0444 410438 - Fax +39 0444 410382 - www.viscol.it - info@viscol.it - N° Iscr. Reg. Imp. Vicenza, Cod. Fisc. e P. IVA 02724930249 - N° Rea 269938 page 2/2

DEPOZITARE

Produsul isi păstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă 

de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui. 

A se proteja de îngheț.

AMBALARE

Canistra de 5 litri sau 10 litri.

ATENTIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră. 

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de 

muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni 

întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru,este recomandat a se efectua un test preliminar. 

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz. 

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA CU PAR RAS 

80-100 g / mp (în funcție de suprafața de lucru).

FA 1000
VOPSEA DE FUNDAL IN SOLUTIE APOASA

PENTRU PARDOSLEI DIN LEMN


