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TESSAROL Antik 
 
 
UTILIZARE 
Pentru protecţia şi decorarea de calitate a suprafeţelor din fier, precum garduri, parapete pentru balcoane şi balustrade ale 
scărilor interioare, uşi de grădină şi de la intrare, grilaje de fereastră şi alte produse din fier forjate în spaţiile de locuit şi în 
exterior. 
 
CARACTERISTICI 
 Strat final cu luciu metalic, care conferă un aspect de fier forjat vechi 
 Protecţie adecvată împotriva coroziunii 
 Uscare rapidă 
 Rezistenţă corespunzătoare la lumină şi condiţii meteorologice 
 Uşor de aplicat 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI liant alchidic modificat, solvent, oxid de fier micaceu 
NUANŢE 2 nuanţe standard, HGMIX 
NUANŢARE culorile standard se pot combina nelimitat 
LUCIU mat 
DENSITATE 1,4 – 1,7 g / ml în funcţie de nuanţă 
DILUARE TESSAROL diluant, max. 13 % 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(i), 500 g/l (2010); produsul conţine: max. 500 g/l 
AMBALAJE DISPONIBILE 0,75 l, 10 l 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o 

temperatură cuprinsă între +5°C şi +35°C, în încăperi uscate) este până la data 
indicată pe ambalaj. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
APLICARE diluare vâscozitate (DIN 

4 mm) 
duză presiune 

pensulă, rolă dacă este necesar
– max. 5% 

   

pulverizare     
convenţional max. 13% cca. 40 s 1,2 – 1,5 mm 3 – 4 bari 
CONDIŢII DE LUCRU temperatura vopselei, aerului şi obiectului de min. +5°C 
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă 
de 65%) 

uscare la praf după aproximativ 1 oră, uscat pentru atingere după 4 - 6 ore, 
următorul strat după 24 de ore 
La temperaturi mai mici şi umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va 
prelungi. 

ACOPERIRE teoretică: 8 – 10 m2 cu 1 l într-un singur strat Acoperirea practică depinde de 
aplicare. 

CURĂŢAREA UNELTELOR TESSAROL diluant 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Suprafeţe din fier sau oţel 
Îndepărtaţi în mod mecanic rugina, unsoarea şi alte impurităţi cu NITRO diluant. 
Recondiţionarea straturilor vechi 
Curăţaţi şi şlefuiţi straturile nedeteriorate, îndepărtaţi complet straturile deteriorate. 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA 

SUPRAFEŢEI 
GRUND STRAT FINAL 

FIER, OŢEL interior  
îndepărtare a ruginii şi 

1x TESSAROL Antik 1 - 2x TESSAROL Antik 

exterior impurităţilor 1x TESSAROL grund pentru fier 2x TESSAROL Antik 

STRATURI 
VECHI 

interior / 
exterior 

curăţare şi şlefuire, 
îndepărtarea ruginii şi a 
straturilor deteriorate 

1x TESSAROL Antik sau 
1x TESSAROL grund pentru fier

1 - 2x TESSAROL Antik 
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OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
 Dacă îndepărtaţi rugina cu substanţe chimice pe bază de acizi (fosfor), trebuie să clătiţi bine suprafaţa cu apă, deoarece 

resturile de substanţe chimice împiedică uscarea şi apoi să aplicaţi TESSAROL grund pentru fier. 
 Pentru îmbunătăţirea rezistenţei stratului la solicitările mecanice ale suprafeţei, vă recomandăm să vopsiţi suprafaţa cu: 

în exterior cu TESSAROL lac pentru bărci, în interior cu TESSAROL lac (mat). 
 În încăperi cu aerisire necorespunzătoare, poate apărea un miros puternic din cauza solvenţilor organici. 
 


