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Alb strălucitor
Aplicare ușoară
Super acoperire
Domeniu de utilizare: DISPERSIT BRILLIANT WHITE este o vopsea lavabilă pe baza de
dispersii apoase. Se utilizează pentru suprafețe tencuite, văruite în prealabil cu altă vopsea
lavabilă. Se aplică ușor, are putere mare de acoperire, cu grad de alb excelent. Poate fi nuanțat cu
paste de colorat pentru vopsele lavabile.
Randament: 12 m2/lit., într-un strat.
Straturi recomandate: 2.
Diluabilitate: cu apă, în procent de max. 10% la primul strat și nediluat la al doilea strat.
Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.
Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore.
Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare.
Pregătirea suprafeței: Se înlătură pe cale mecanica stratul de vopsea învechit și se corectează
defectele tencuielii. Dacă se utilizează glet sub forma de praf sau glet din ipsos peretele se va
amorsa cu DISZPERZIT grund pentru interior, cu amorsa DISPERSIT sau cu grund-ul HÉRA
FALFIX pentru a uniformiza capacitatea de absorbție a peretelui. Nu se recomandă folosirea
gleturilor pe baza de CMC. După vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se spală imediat cu
apă. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată numai cu solvenți agresivi (ex. diluant nitro). După
utilizare recipientul trebuie închis cu grija!
Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în
ambalajul original intact, la 5–25°C).
Compoziţie: material de umplutură, apă, liant, pigment.
Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010)
Acest produs conţine maxim 30 g/l COV.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu se arunca la canalizare.
Conține amestec de 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (nr. EC:247-500-7) și 2 metil-2H
izotiazol-3-ona(nr. EC:220-239-6) 3:1 si 1,2 benzisotiazolin-3-ona. Poate provoca o reacție
alergica. Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.
Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de
utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru
defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:
Produsul DISPERSIT BRILLIANT WHITE VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ DE INTERIOR se
ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate
2.5L, 8.5L, 15L, 30L.
Tonuri de culoare: alb.

