Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: Dupli Color AQUA
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта
Екологично ориентиран, бързосъхнещ спрей с акрилно качество, при
който 90% от разтворителите са заменени с вода. Подходящ е за почти
всички повърхности: лакирани аксесоари в кухнята и банята, градински
инструменти и мебел, детски стаи и играчки и др., направени от ракита,
дърво, картон, метал, тъкани, подходяща за боядисване твърда
пластмаса, стъкло, керамика, полистирен и др. Третираните
повърхности могат да бъдат почиствани с мек препарат за съдове.

Основни характеристики
Висококачествен акрилен лак на водна основа
Намалена мъгла при изпръскване, което прави изпозлването му в
затворени помещения приятно
Подходящ за полистирен
Приятен ванилов аромат без миризма на разтворители
Устойчив на светлина
Дълготраен блясък
Износоустойчив
Подходящ за боядисването на играчки съгласно изискванията на DIN EN
71-3
Пръски и дефекти, допуснати при боядисването, могат да бъдат отмити
с вода и сапун в рамките на 20 – 25 минути след апликация
Подходящ и за употреба на открито
Самопочистваща се дюза
Предлага се в много цветове като грунд, лак гланц и прозрачен лак мат и
гланц

Физични и химични характеристики
Основа:
Мирис:
Степен на гланц:

Покривност:

Време за съхнене (при 20°C, 50%
относителна влажност на въздуха)

Съхранение
София Еърпорт Център,
ул. “Христофор Колумб” №64,
Сграда Б02, ет.1, офис 106,
София 1592

: акрилна боя на водна основа
: приятен аромат на ванилия по време на пръскане
: гланц: 80 GE при ъгъл на измерване 60° според to DIN
67530
мат: 15 GE при ъгъл на измерване 60° според to DIN
67530
: в зависимост от състоянието и цвета на пръсканата
повърхност:
350 ml грунд са достатъчни за около 0.8 – 1.0 m²;
350 ml цветен лак са достатъчни за около 0.8 – 1.2 m²;
350 ml безцветен лак са достатъчни за около 1.0 – 2.0
m²
: не полепва прах: след 15 - 20 минути
допир: след 2 часа
повторна обработка: след 24 часа
Пълното втвърдяване на боята настъпва след около 5
дни. През този период боядисаният обект не трябва да
бъде излаган на постоянна влага.
: 4 години при осигурени подходящи условия: 10°-25°C,
e-mail: office@denicom.bg
тел/факс: +359 2 979 19 19
+359 2 979 19 21
+359 2 979 19 41

Разфасовка

относителна влажност на въздуха максимум 60%
Не се забелязва утаяване.
Не допускайте замръзване по време на съхранение!
: Максимален номинален обем = 400 ml ( с 350 ml
пълнеж )

Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Употреба
Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне непозволено
използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета.
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.
Подготовка:
Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена и суха. Премахнете отронените частици. Въпреки
намалената мъгла при изпръскване, препоръчваме да предпазите околните повърхности.
Абсорбиращи повърхности боядисайте предварително с AQUA грунд. Оставете да изсъхне ( най –
малко 2 часа ). Твърда пластмаса третирайте предварително с Грунд за пластмаса.
Боядисване:
Разклатете флакона за 3 минути и пръснете пробно.Оптималното разстояние, от което да се
боядисва , е около 25 см. Нанесете няколко тънки слоя през интервал от 2 минути. Да не се боядисва
с AQUA спрей при температура под 15°C, тъй като това може да доведе до увеличаване на времето
за съхнене.
Съхранявайте на сухо място. Предпазвайте от директна слънчева светлина и други източници на
топлина. Използвайте само при сухо време, на места, предпазени от вятър и в добре вентилирани
помещения.
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