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D･ｳ｣ｲｩerea produsuluiＺ
ｓｫｬ､＠e o vopsea semi-m｡ｴăＬ＠cu uscare rapidăＬ＠pe bază de apăＬ＠destinată vopsirii suprafețelor noi și vechi 
de tablă vopsită sau galvanizată/zincată  exploatate la exterior: acoperișuri, burlane, jgheaburi, conducte, 
glafuri și alte elemente de constructii din metal. E necesar ca acoperișul să aibă o pantă de cel puțin＠ＱＵ .
Datorită rășinii sale speciale acrilice are o aderență foarte bună pe suport și formează o peliculă netedă și 
care după 8 ore e deja rezistentă la ploaie (rainproof). Pelicula e foarte rezistentă la intemperii.  Deși ｓｫ
ｬ､＠｣ｯｮține pigment＠｡ｮｴｩ｣ｯｲｯzｩｶＬ＠suprafețele ruginite/oxidate/corodate trebuie curățate și protejată cu un 
grund corespunzător pentru metale. 
ｓｫｬ､＠e fabricată în ｓuedia de Hagmans Nordic AB și distribuită in Romania de Decorator SRLＮ
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Instrucțiuni de utilizare
Înainte de vopsire
Începeți întotdeauna cu citirea instrucțiunilor de pe etichetăＮ＠Amestecați bine vopseaua, inclusiv la 
fundul cutiei înainte de începerea lucrului.＠Succesul proiectului de vopsire depinde în mare măsură 
de folosirea uneltelor de aplicare potrivite și de pregătirea corespunzătoare a suprafeței.＠
Sｵpｲaｦ｡ța de vopsit trebuie să fie curată, uscată și solidă. Este recomandabil să testați aderența 
vopselei. Dacă aceasta nu este corespunzătoare veți avea nevoie de un grund pentru metal pe care 
va trebui să-l aplicați înaine de a vopsi cu ｓｫｬ､Ｎ
Suprafață metalică galvanizată, nouăＺ＠ｃurățați bine și spălați suprafața cu apă caldă＠ＨＸＰ ＹＰﾰｃＩ＠și 
dacă este necesar aplicați un grund pentru metal. 
Suprafețe vechi sau vopsite în prealabil＠Ｈinclusiv cele galvanizateＩＺ＠Răzuiți și periați suprafața pentru 
a îndepărta vopseaua neaderentă. ｃurățați și degresați suprafața dacă e necesar.＠
Suprafețe metalice vopsite în fabrică: Răzuiți/periați suprafața și urmați instrucțiunile de mai sus.

În timpul vopsirii
ａｰlicați＠ｓｫｬ､＠cu pensula, rola sau cu pistolul de vopsit, după o diluare cu Ｕ ＱＰＥ＠apăＮ
ａｰlicați Ｑ Ｒ＠straturi până la obținerea unei acoperiri complete.＠
Evitați vopsirea suprafețelor încălzite sau expuse radiaților solare directe dar și în condiții iminente 
de ploaie în următoarele Ｒ Ｔ＠oreＮ

După vopsire Ștergeți bine vopseaua de pe sculele de aplicare înainte de a le spăla. Spălați uneltele 
cu apă călduță și cu săpun. Închideți bine capacul cutiei după utilizare. Păstrați recipientul cu 
vopsea într-un loc la care nu au acces copii. Nu turnați cantitatea rămasă în canalizare. Neutralizați 
vopseaua rămasă în concordanță cu reglementările locale. 

Protejați mediul înconjurător, la fel ca noi.

Întreținere
Atunci când este necesară curățarea peliculei spălați-o cu apă caldă și un detergent neabraziv.
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