Dulux
Fişă tehnică

Dulux Pre-Paint Super Filler
Chit de cuţit cu densitate mică

Descriere: Chit de cutit gata de utilizare, cu densitate mica, pe bază de rășină acrilică și sfere de silice goale, pentru
umplerea găurilor și fisurilor mari dintr-o singură aplicare.
Proprietăţi: Poate fi decorat rapid după aplicare. Este ușor de aplicat și nu îşi modifică volumul la uscare. Se poate vopsi
după 2 ore numai cu vopsea pe bază de apă. Nu este o umplutură de structură și astfel nu este adecvat pentru fixarea
ulterioară a şuruburilor sau a altor sisteme de prindere. Nu trebuie folosit sub apă sau în alte condiţii de umiditate.
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf).
Şuruburile sau cuiele metalice existente se vor grundui cu un grund corespunzător.
Mod de aplicare: Pentru aplicare folositi un şpaclu metalic. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul:
5-30 ̊C.
Uscare: Straturile subțiri (2 mm) se vor usca în aproximativ 1 oră; reparațiile mai profunde: până la 24 de ore.
Înteţinerea uneltelor: Spălați uneltele în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe
unelte înainte de spălarea acestora.
Depozitare şi păstrare:
Păstraţi produsul în ambalajul original, cât mai bine închis. Resigilaţi ambalajul după utilizare.
Valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.
Protejați de îngheț.
Lotul/data de fabricaţie sunt inscripţionate codificat, pe ambalaj.
Disponibil în : ambalaj din plastic x 200 ml
Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de
canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

DISTRIBUITOR: Fabryo Corporation S.R.L,
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010

www.dulux.ro
Această fişă tehnică s-a întocmit pe baza informaţiilor deţinute la acest moment. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi nu
întrebuinţaţi produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informaţii privind protejarea sănătăţii şi a mediului, solicitaţi
distribuitorului fişa cu date de securitate.
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