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Diluabil cu apă 

Aspect lucios 

Aderență excelentă și pe PVC 

 

 

Domeniu de utilizare: TRINÁT AQUA KOLOR EMAIL LUCIOS PE BAZĂ DE APĂ este un 

email lucios pe bază de apă pentru suprafețe din PVC, lemn și metal, pentru exterior/interior. 

Pelicula obținută este elastică, cu uscare rapidă și capacitate mare de acoperire. Utilizarea lui nu 

este însoțită de mirosuri neplăcute de solvenți. 

Varianta alb/baza L se poate utiliza în sine având nuanța albă sau se poate colora cu pasta de 

colorare Héra sau pe sistemul de nuanțare Trilak Colormix. Variantele marcate cu D, ZZ nu se pot 

utiliza în sine, numai după ce se nuanțează pe sistemul de colorare Trilak Colormix. Se colorează 

în mii de nuanțe! 

 

Randament: 10 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 2. 

Diluabilitate: la nevoie cu apă. 

Timp de uscare la 23 °C: 5 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 5 ore. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. 

Pentru aplicarea produsului recomandăm să folosiți pensulă acril, rolă velur sau flock. 

 

Pregătirea suprafeței (PVC): Suprafața se degresează și se desprăfuiește! 

Pregătirea suprafeței (lemn): Îndepărtați straturile vechi, neaderente de vopsea, șlefuiți, și apoi 

desprăfuiți suprafața. Pentru utilizări exterioare, tratați lemnul cu împotriva ciupercilor xilofage și 

a insectelor cu LAZURÁN AQUA Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți, după care  

lăsați să se usuce. Rectificați micile neregularități ale suprafeței cu chit PROGOLD Unikitt, apoi 

șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o. Pentru o acoperire mai durabilă folosiți pentru grunduire 

TRINÁT AQUA Grund Universal, după care șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o. 

 

Pregătirea suprafeței (metale): Îndepărtați praful și petele de ulei sau grăsimi de ungere cu un 

agent de degresare adecvat. Pentru acest scop nu folosiți solvent! Îndepărtați rugina și straturile 

neaderente de vopsea cu ajutorul unei perii de sârmă, și desprăfuiți suprafața. În vederea protejării 

suprafeței împotriva ruginirii, tratați suprafața cu TRINÁT Grund Anticoroziv, apoi lăsați să se 

usuce 8 ore. Rectificați micile neregularități ale suprafeței cu chit Progold Unikitt, apoi șlefuiți din 

nou suprafața și desprăfuiți-o. Pentru o acoperire mai durabilă folosiți pentru grunduire TRINÁT 

AQUA Grund Universal, după care șlefuiți din nou suprafața și desprăfuiți-o. 

 

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu apă, deoarece 

vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi. 

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compoziție: material de umplutură, apă, liant, pigment. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 130 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 130 g/l COV. 

 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Conține amestec 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-

500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișa de 

securitate disponibilă la cerere.  

 

Culoarea obținută prin mixare poate diferi de cea din paletar. Percepția culorilor este influențată de 

suprafața suport, de  iluminat, de mediul coloristic în care sunt prezente. Culorile sunt percepute mai 

intens în cazul suprafețelor mari. 

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 TRINÁT AQUA KOLOR EMAIL LUCIOS PE BAZĂ DE APĂ se ambalează în recipiente 

din material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L. 

 

Tonuri de culoare: baze de nuanțare L (ALB), D și ZZ. 


