Fisa Tehnica

Eco Style Soft Matte
Vopsea ecologica pe baza de apă

219
Eco Style Soft Matte este o vopsea acrilica, ecologica, pentru interior.
Este certificada de catre ASAOS si îndeplineste criteriile Uniunii Europene
ECO LABEL. Este inodora, nu contine amoniac, potrivita pentru scoli,
gradinite, spitale, birouri. Datorita formulei sale speciale protejează utilizatorul
si mediul. Nu conţine substanţe periculoase, cum ar fi metale grele,
formaldehidă liberă, hidrocarburi aromatice. Dupa uscare capata
un finisaj elegant mat, care oferă o excelenta rezistenta la spalare şi
abraziune datorita unei tehnologii de inglobare a unor particule ceramice
microscopice. Se aplica usor, este lavabila, are opacitate remarcabila si o
buna rezistenta la stropire. Se poate aplica pe ipsos pregătit în mod
corespunzător, glet, beton, zidarie, gips-carton, lemn si metal.
Caracteristici de performanţa
 Inodor, nu contine amoniac, potrivita pentru scoli, gradinite,
spitale, birouri.
 Bazata pe tehnologia de inglobare a particulelor ceramice microscopice,
ce ii reda excelenta rezistenta la stropire si curatare.
 Dupa uscare capata un finisaj elegant mat.
 Se aplica uşor şi curat, opacitate excelenta, formula rezistanta la stropire
si curatare.
 Protejează utilizatorul şi mediul. Ideala pentru decoratiuni interioare.
 Formeaza o pelicula respirabila.

Alb şi peste 35.000 culori disponibile
prin sistemul Moor-O-Matic.
Toxicitate:Nu contine plumb sau mercur.
Nivel de luciu: Mat.
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Ghid de performanta:
Rezistenţă la abraziune
Rezista la abraziune, mai putin la culorile inchise.
Rezistenţă solvent
Rezistenta la diluant . Sensibil la hidrocarburi aromatice si alcooli.
.

Rezistenta la apa
Lavabil. Se poate spala dupa 7 zile de la aplicare.
Rezistenta la caldura
Până la 60 C.O

VOC (Compusi Organici Volatili):
Acest produs face parte din categoria A/un WB: Pentru pereţi şi plafoane mate de interior
(luciu < 25@60°) şi este sub limitele de COV EU de: 30g/l (2010). Acest produs conţine maxim 12g/l COV
Acoperire

Volum solid

10 – 11 m²/L

36%

Timp de uscare la 20° C

Grosimea Peliculei Umede
96 micrometri
Flexibilitatea

Grosimea Peliculei Uscate
35 micrometri

Diluare

Aplicare

1 ore la atingere
6mm
5% apă dacă este necesar
Rola, Pensula, Pulverizare,
2-4 ore pentru al doilea strat
Pregătirea suprafeţei
Suprafata de vopsit trebuie să fie curata, fara murdărie, grăsime, praf, vopsea cojita şi mucegai. Matuiti zonele lucioase prin slefuire. Aplicaţi unul sau doua straturi de 219
Eco Style Soft Matte după grunduirea suprafeţelor dupa cum urmeaza mai jos.
Ipsos nou, gips-carton:
Amorsati cu un strat de 192 Aqua Grip Grund Micronizant sau 023 Fresh Start Eco Primer.
Zidarie, beton, cărămizi:
Amorsati cu 023 Fresh Start Eco Primer sau Amorsa 181 SUPERSPEC rezistenta la alcali.
Suprafete vopsite anterior:
Dacă suprafaţa nu prezinta defecte amorsati cu 023 Fresh Start Eco Primer. Umpleti golurile şi crăpăturile şi sablati dupa
uscare. Suprafeţe reparate trebuie să fie puncate local cu 023 Fresh Start Eco Prmier. În cazul suprafetelor vopsite anterior cu var poros se aplica un strat de
192 Aqua Grip Grund Micronizant.
Lemn nou: Amorsati cu 023 Fresh Start Eco Primer.
Aplicarea
Vopseaua se amesteca bine inainte utilizare. Se aplica cu rola, pensula, sau prin pulverizare. Utilizati role cu par scurt pentru o suprafata cat mai fina.
Diluare 5% cu apă curată. Nu se aplica la temperaturi sub 10°C. Se închide recipientul cînd nu mai este folosit. Se usuca in 1 ora la atingere, se poare
revopsi in 2-4 ore. Orele de uscare sunt mai lungi in conditii de frig/umezeala.
Curăţare
Gestionarea deşeurilor:

Eliminati cât mai mult posibil,vopseaua, de pe perii şi role înainte de curăţare. Pensulele si rolele se pot curata cu apă si
detergent imediat după utilizare. NU aruncati resturile în canalele de scurgere sau cursuri de apă. Gestionati deseurile
în mod responsabil şi în conformitate cu legislaţia locală.
· Contactul cu pielea: spălaţi pielea cu apă şi săpun. · Contactul cu ochii: spalati imediat cu apă. · apelati la asistenta

PrecautiiSănătate şi securitate:

medicala
· Dacă este înghiţit: obţineţi asistenţă medicală fără întârziere. Tratamente precum sablare, arderea etc a peliculei de vopsea
poate genera pericole ca praful sau fumul. Asigurati buna ventilare în timpul aplicării şi uscarii.Utilizati echipament de
protectie (respiratorie), dacă este necesar.
. Nu lasati la indemana copiilor. · Protejati de inghet.

Ambalare si depozitare:
Ambalaj: 0,875 litri; 3,5 litri; 10 litri

Punct de ardere: nici unul

www.benjaminmoore.ro

Depozitare: nu este periculos, nu sunt cerinte speciale

