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TESSAROL Direct 3in1 

 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Suprafeţe din metal şi oţel, cum sunt structurile, geamuri, uşi, tocuri, feronerii în interior şi decorarea şi protejarea mobilierului de gradină în 
exterior. Se poate aplica, fără grund, direct pe suprafaţa uscată, şlefuită, dură, curăţit de rugină. 
 

PROPRIETĂŢI 
• se poate aplica fără grund pe suprafeţe dim metal şi oţel 
• grund şi vopsea luciosă într-o singură cutie 
• protecţie anticorozivă cu ajutorul pigmenţilor anticorozive 
• o acoperire bună 
• foarte uşor de aplicat 
• se întinde excelent 
• se usucă foarte repede 
• peliculă cu duritate mare 
• bună rezistenţă la intemperii şi raze UV 
• luciu şi culoare stabilă 
• rezistent la detergenţi casnici 

 

DATE TEHNICE 
COMPOZIŢIE Liant alchidic uretanizat, dilunat, pigment, pigment anticoroyiv 
NUNŢE DE CULORI Alb, negru, gri, marocsokolatiu, roşu 
COLORARE Amestecarea culorilor standard între ele, HGMIX 
LUCIU Lucios 
DENSITATE 1,1 – 1,3 g / ml 
DILUARE diluant TESSAROL max. 15 % 

Categorii şi limitări EU COV IIA(i), 500 g/l (2010); produsul conţine max. 500 g/l 
AMBALAJE 0,75 l, 2,5l, 10l,  HGMIX: 0,65 l 
TERMEN DE VALABILITATE În ambalajuloriginal închis original şi depozitat corspunzător ( la temperaturi între +5°C şi +35°C, 

în spaţii uscate) valabil până la data înscrisă pe ambalaj. 
 

UTILIZARE 
MODUL DE APLICARE diluare vâscozitate (DIN 4 mm) duză Presiune 
cu pensula, cu rola /    
pulverizare până la 15% aprox. 40s 1,2 – 1,5 mm 3 – 4 bar 
Airless / transport 0,23 – 0,28 mm 120 – 160 bar 

CONDIŢII DE LUCRU Temperatura vopselei, aerului şi al obiectului minim. +5°C 
USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă 65%) Uscat la atingere: aprox. 4 – 5 ore, aplicarea straturilor succesive după 24 ore. La temperaturi 

mai mici şi umiditate mai mare timpul de uscare va creşte. 
 
ACOPERIRE 

Teoretic 1 Litru ajunge pentru 1 liter 10 – 12 m2 / strat 
Practic depinde de pregătirea fondului, tipul fondului, modul de aplicare şi de nuanţa aleasă 

CURAŢAREA UNELTELOR diluant TESSAROL Nitro 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Fond din metal sau oţel 
Rugina se îndepărtează mechanic, grăsimea şi alte impurităţi cu diluant TESSAROL NITRO. 
 
Renovarea suprafeţelor vechi 
Straturile nedeteriorate le curăţăm şi şlefuim, straturile deterorate le îndepărtăm complet. 
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SISTEME DE ACOPERIRE 

FOND PREGĂTIREA FONDULUI GRUNDUL VOPSEAUA 

FIER, OŢEL interior Îndepărtarea ruginei şi a impurităţilor   
 
2-3x TESSAROL Direct 3in1 

exterior 
 SUPRAFEŢE 
VECHI 

interior curăţire, şlefuire respectiv îndepărtarea 
straturilor deteriorate exterior 

 

NOTE ŞI OFERTE SPECIALE 
• Dacă rugina se îndepărtează cu mijloace chimice acide (fosforic), după acesta trebui spălat bine cu apă, uscat şi numai după acesta aplicăm 

TESSAROL Direct 3in1, deoarece rezidurile vor împiedica uscarea. 
• În spaţiile slab ventilate se van simţii mai tare mirosul de solvenţi organici 
• Vopselele achidice în timp, mai ales în spaţii întunecate, îngălbenesc 
• Pregatirea adecvată a suprafeteţei este importanta pentru o protecţie anticorozivă pe termen lumg. 
• Datorită uscarii la aer, sunt necesare cele mai bune condiţii meteorologice (10-25 ° C, umiditate relativă sub 75%) 

 
 

 


