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DESCRIERE

WSA50 este un stuc liant de umplere in solutie apoasa, pe baza de rășini acrilice modificate. Trebuie amestecat cu praful de lemn 

mai fin, obținut prin șlefuirea suprafeței de prelucrat (pardoseală sau alte structuri din lemn). Acesta se distinge prin următoarele 

caracteristici: putere mare de umplere, uscare rapida, este lipsit de solventi ușor inflamabili, contiunut de V.O.C. redus.

Acest produs este potrivit pentruoperatiile de vopsire ciu produse pe baza de apă și vopsele pe bază de solventi.

DATE TEHNICE

Aspect: ........................................................................................ lichid alb gros 

Tip: ................................................................................................ rasina acrilica modificata, dispersată în apă 

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

Vascozitate (Ford 4): ................................................................ 27 secunde 

Greutate specifică:  ................................................................. 1.05 kg / lt 

Slefuire:  ...................................................................................... după 40 de minute la 25 ° C 

Aplicare: ...................................................................................... mistrie din oțel 

Raportul de amestec: ............................................................. aproximativ 1:1 cu praf de lemn 

Pot Life (amestec): ................................................................... > 2 ore

WSA 50
STUC LIANT PE BAZA DE APA

PENTRU PARDOSELI SI SUPRAFETE
DIN LEMN

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafața de lemn trebuie să fie șlefuita cu grijă, perfect curatata  de materiale vrac sau resturi, în general.

PREGATIREA PRODUSLUI 

Produsul în sine va trebui să fie amalgamat și bine amestecat cu rumegusul  fin (obținute din slefuirea cu smirghel de granula-

tie 100-120).

INDICAȚII

1. Pentru aplicarea produsului se va folosi recipiente curate. 

2. Agitați bine recipientul înainte de utilizare. 

3. Așteptați până când este complet uscat inainte de slefuire ( durata de uscare variază în funcție de condițiile de mediu). 

4. Nu utilizați stucul deja amestecat cu rumegusul fin  de lemn  după 5 sau 6 ore.

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

APLICARE

Aplicati amestecul cu o mistrie de oțel, netezind peste tot pe podea sau pe orice altă suprafață de lemn  pe care lucrati. In cazul 

fisurilor considerabile repetați operația de mai multe ori în zonele afectate numai după uscarea completă a produsului ce a fost 

deja aplicat.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCU

Cu rola cu părul scurt , 50-150 gr / mp. (În funcție de suprafața de lucru).
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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.

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.
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