Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: Very Well Акрилна боя
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта
Висококачествена акрилна боя, съчетаваща в себе си предимствата на акрилните бои и
богатата цветова гама по RAL. Подходяща за редица хоби и професионални приложения.
Изсъхва на допир след около 10 до 30 мин. Може почти мигновено да се препокрива със
следващ слой - лесно, удобно и без загуба на време. Специалната ú формула я прави
изключотелно устойчива на атмосферни влияния, бензин и масла .

Основни характеристики
Отлична покриваемост
Дълготраен цвят и блясък след нанасяне
Устойчив на драскотини
Водоустойчив
Не капещ при вертикално нанасяне
Устойчив на химикали
Устойчив на атмосферни влияния

Физични и химични характеристики
Основа
Степен на гланц
Покривност
Време за съхнене (при 20°C,
относителна влажност на въздуха)

:
:

50%

:
:

Температурна устойчивост
Съхранение

:
:

Разфасовка

:
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Акрилна смола
(при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530):
мат, 5 gloss units
1,25 до 1,75 на кв. метър:
не полепва прах: след около 5 минути;
допир: след около 10 минути;
изсъхва: след 1 час
Времето за съхнене зависи от температурата
на околната среда, влажността на въздуха и
дебелината на нанесения слой.
до 110°C
до 10 години при осигурени благоприятни
условия: 10°-25°C, относителна влажност на
въздуха максимум 60%
максимален номинален обем 400 ml
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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 държавитечленки 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 добре почистена и обезмаслена. Флакона трябва да е със стайна
температура. Разклатете силно флакона за около 2 минути, след което тествайте в страни на
място. Подходящата температура за използване е между 10°-25°C. Пръскайте от около 2530 см разстояние. Нанесете няколко тънки слоя след което изчакайте. Преди нанасяне на
следващия слой, разклатете флакона отново. След нанасянето на последния слой, почистете
дюзата, като обърнете флакона с дюзата надолу и изпръсквайте в продължение на около 5
секунди. Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на
въздуха и дебелината на нанесения слой.
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