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DESCRIERE

MA 2000 este o  vopsea alcatuita din de două componente in solutie apoasa, pe baza de rasini poliuretanice  modificate, specifica pentru 

vopsirea pardoselilor din lemn supuse la trafic intens. Este disponibilal în versiunea semi-luciosa si mata-opaca. 

Usor de aplicatcapacitate de, acoperire excelenta,are o deosebita rezistenta superifciala pe suprafață mare și este foarte apeciatata pentru 

efectul catifelat ce creează pe finisaj. Produsul MA 2000 este de asemenea potrivit pentru cicluri mixte (pe substraturi în solvent), datorită 

excelentei sale capacitatii de  aderenta. În timpul vopsirii se poate observa “efectul de umed” tipic  vopselelor pe bază de solvenți. Utiliza-

bil nu doar pentru parchet, dar si  pentru alte substraturi din lemn, cum ar fi plinte, tocarie, ferestre si structuri din lemn, în general.

INDICAȚII

Se amestecă bine intaritorul cu vopseaua. În timpul aplicării, să se evite curentii de aer. Aclimatizati produsul inainte de aplicare.

Inainte de vopsire va trebui să slefuiti podeaua cu precizie folosind hartii sau bureti abrazivi, într-un mod progresiv: 

după chituirea folositi smirghel de granulatie medie 80/120 ; pentru șlefuirea intermediară între straturi de vopsea folositi cea 

de 180/220. În acest fel puteti optimiza activitatea și  îmbunătăți aspectul final. 

Pentru orice alte informații care se referă la diverse schimbări operaționale, contactați servicul tehnic.

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

REGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața de lucru trebuie să fie mai intai tratata cu un strat de Fondul  FA 1000 pa baza de apa. Containerele utilizate pentru 

aplicarea trebuie sa fie curate. Este recomandabil să se agite recipientul  timp de 1- 2 minute,înainte de aplicare. 

Dispersati omogen intaritorul (componenta B) în rășină (componenta A), eventual cu ajutorul unui betișor, respectând raportul 

de cataliză: 9 parti de rășină la 1 parte de întăritor; lăsați sa reactioneze cele doua substante ale amestecului timp de 10 minute. 

Aplicati un prim strat de vopsea într-un proiecte uniforma și omogena, evitând curentii de aer.

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

MA 2000
VOPSEA BICOMPONENTA

IN SOLUTIE APOASA
PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

PREGATIREA PRODUSLUI 

Amestecai omogen intaritorul (componenta B)  în rășină (componenta A), (eventual cu ajutorul unui mixer electric), re-

spectând raportul de cataliză: 9 parti de rășină la 1 parte de întăritor; lăsați  sa aiba loc pre-reacția chimica a amestecului timp de 

10 minute.

DATE TEHNICE

Aspectul rășinii de bază (A):................................................. lichid incolor. opalescent

Aspect întăritor (B): ................................................................. lichid uleios transparent. 

VAscozitate A + B (Ford 4): ................................................... 14 sec. 

Luciu: ............................................................................................ Glossy Glos 85; Lucioasă, semi-lucioasă 30; 15 mat lucios. 

Tipul de produs: ....................................................................... dispersie apoasă de rășină acril-uretananica  modificata 

Raport de volum a amestecului: ........................................ 9 : 1 (comp. A 9 litri + comp. B 1 litru = 10 litri de produs final) 

Temperatura minima de aplicare: ..................................... +12 C............. 

Greutate specifică: .................................................................. 1,04 g / ml 

Pot Life: ........................................................................................ 80/100 min. la 25 ° C 

Prepararea din praf: ................................................................ 0 min. la 25 ° C 

Trafic pietonal: .......................................................................... 3/4 h la 25 ° C 

Timpul de așteptare pentru reacoperire:........................ 4/6 h la 25 ° C.
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DEPOZITARE

Produsul is ipăstrează garanția în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioada 

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

A se proteja de la îngheț.

AMBALARE

 Rezervor de  9 litri PE (componenta A)

 Sticla de 1 litru PE (componenta B)

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.

APLICARE

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

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

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU

Produsul se va aplica cu ajutorul unei pensule sau rul cu parul scurt. In functie de suprafata de lucru se va ajunge a folosi in jur 

de 80-100 gr\mp.

MA 2000
VOPSEA BICOMPONENTA

IN SOLUTIE APOASA
PENTRU PARDOSELI DIN LEMN


