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NODISOL SATINAT 
EMAIL PE BAZĂ DE APĂ 

Informațiile detaliate în acest document sunt rezultatul testelor efectuate în laboratoarele noastre în dorința 
noastră constantă de îmbunătățire și satisfacere a clientului. Cu toate acestea, nu putem să ne asumăm 
responsabilitatea pentru orice neplăcere care poate apărea din cauza aplicării defectuoase a produselor noastre 

INFORMAȚII TEHNICE 
Cod. 3920 

Email acrilic diluabil cu apă, pe bază de rășină acrilică pură și pigmenți și aditivi de 
cea mai înaltă calitate care oferă o garanție completă atât în ceea ce privește 
decorarea, cât și protecția suprafețelor, atât pentru interior cât si pentru exterior, fără 
a mai fi nevoie să folosiți solvenți.  

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

- Nu se îngălbenește

- Inodor

- Aderență foarte bună, duritate și flexibilitate

- Rezistență excelentă la factorii atmosferici

- O bună capacitate de nivelare foarte bună și aplicare ușoară

CARACTERISTICI TEHNICE 

Finisare ……………………  Satinat 

Culoare …………………… Alb, negru și nuanțare pe calculator 

Vâscozitate …………………… 2500 + 800 cps 20ºC (în funcție de culoare) 

Densitate …………………… 1,00 – 1,25 kg/L (în funcție de culoare) 

Randament  …………………… 12-14 m2/L 

Uscare la atingere …………… 20-40 de minute.

Reaplicare …………………… După minim 6 ore. 

2004/42/IIA (d) Max. COV 130 g/L 

Atât uscarea cât și performanța pot fi afectate de variațiile de temperatură, umiditate, 
grosime, stare a suprafeței etc.  
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INFORMAȚII TEHNICE 
Cod. 3920 

Informațiile detaliate în acest document sunt rezultatul testelor efectuate în laboratoarele noastre în dorința 
noastră constantă de îmbunătățire și satisfacere a clientului. Cu toate acestea, nu putem să ne asumăm 
responsabilitatea pentru orice neplăcere care poate apărea din cauza aplicării defectuoase a produselor noastre 

MOD DE UTILIZARE 

Poate fi aplicat cu pensulă, cu rolă sau prin pulverizare. 

Spălarea și curățarea uneltelor se fac cu apă, în funcție de metoda de aplicare 

aleasă.  

Poate fi aplicat pe fier, lemn, ipsos… ferestre, uși, pereți, mobilă, radiatoare etc. 

Suprafețele de vopsit trebuie să fie uscate, șterse de praf, grăsimi etc. si grunduite în 

mod corespunzător. 

Amestecați conținutul până când este perfect omogen. 

PRECAUȚII 
Păstrați produsul în recipientul original, sigilat corespunzător, la o temperatură 

de peste 5ºC. A se folosi la temperaturi între 5ºC și 35ºC. 

Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu aruncați reziduurile la canal. Folosiți-l doar în 

locuri cu o bună circulație a aerului. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și 

prezentați ambalajul sau eticheta produsului. 
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