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DESCRIERE

MV80 este o  vopsea monocomponenta in solutie apoas pe baza de rasini poliuretanice modificate, speciafica pentru vopsirea  

parchetului.Produsul este disponibil fie ca vopsea lucioasa, semi-lucioasa și vopsea cu aspect mat. Este usor de aplicat, valorizea-

za caracteristicile naturale din  esenta lemnului, dându-i un ton cald și detine o excelentă capacitate de acoperire a suprafeței. 

Utilizabil nu doar pentru parchet, cat si pentru alte substraturi de lemn, cum ar fi plinte,perle si margelele de lemn, ferestre si 

structuri din lemn, în general.

DATE TEHNICE

Aspectul: ..................................................................................... lichid opalescent bej. 

Tipul de produs: ....................................................................... vopsea acrili-poliuretanica in dispersie apoasa

Luciu: .......................................................................................................85 Gloss luciu strălucitor; lucioasă, semi-lucioasă 30Gloss ; 15Gloss mat lucios. 

Viscozitate (Ford 4): ................................................................. 16 sec. 

Greutate specifică: .................................................................. 1.03 kg / lt 

Pot Life: ........................................................................................ > 2 ore la 25 ° C 

Pregatirea vopselei: ................................................................ 25 min. 

Suprafata de uscare: ............................................................... 3/5 ore 

Slefuirea: ..................................................................................... se va face dupa min. 6/8 ore 

Metoda de aplicare: ................................................................ rola, pensula sau prin pulverizare. 

Acoperit cu straturi ulterioare: ............................................ După doar 6 - 8 ore de 

Conditii de aplicare: ................................................................ între + 15 ° C și + 25 ° C cu ur egală cu 55% - 60% 

Valorile indicate au fost calculate în condiții standard (25 ° C și 55%  de umiditate).

INDICAȚII

Acest produs nu se aplică   într-un ambien excesiv de rece și umed. În timpul aplicării, să se evite curentii de aer. 

Aclimatiza produsul inainte de aplicare. Este oportun sa se curete bine podeaua prin smirgheluire progresiva: după chituirea su-

prafetei cu smirghel de  80/120; se va face o  șlefuire intermediară cu smirghel de 80/220 între prima si a doua mana  de vopsea. 

În acest fel, putem optimiza calitatea lemnului vopsit  și  îmbunătățirea aspectului final.

Pentru eventuale informații care se referă la orice altfel de schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

For any questions about changes to operations, contact your technical service.

MV80
VOPSEA MONOCOMPONENTA

IN SOLUTIE APOASĂ PENTRU
PARDOSELI DIN LEMN

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafațele care urmează să fie vopsite, mai intai vor trebui sa fie chituite,slefuite neted, perfect curatate de praf siorice fel de 

materiale ramase sau resturi, în general. Pentru folosirea adecvata a vopselei folositi instrumente  și containere curate. Este re-

comandabil să se aplice un prim strat de amorsa pentru a se evita variațiile de culoare pe unele esente de lemn. 

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

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

PREGATIREA PRODUSLUI 

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

Vopseaua poate fi de asemenea folosita ca amorsă.
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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

he information contained in this data sheet is based on our best knowledge and preparation.

However, this cannot be interpreted as a commitment to guarantee, since the means, place of employment and the application 

conditions are beyond our control. So we do not assume any liability for unauthorized use of the product as the advice given 

in this application is indicative. In the case where there is any doubt about the application, it is recommended to perform pre-

liminary tests.

The company Viscol s.n.c. therefore reserves the right to change or update this sheet without notice.

Users of the product are advised to check that you have the latest update.

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

APLICARE

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

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

Aspirați bine prafurile si resturile si  revopsiti cu două straturi succesive ale aceluiași produs, respetand timpul de uscare între 

cele doua straturi. 

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA

 A se folosi rola cu părul scurt; 80-100 gr/mp. (În funcție de suprafața de lucru).
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