
SC TIFEL SRL FISA TEHNICA

VOPSELE TIFEL PENTRU ŢIGLĂ

PREZENTARE

Vopselele pentru ţiglă sunt produse fabricate pe bază de răşini acrilice, cu umpluturi de calitate
superioară, tratate superficial, adausuri pentru stabilizare, dezinfecţie, uscare şi pigmenţi cu rezistenţă la
intemperii.

Vopselele se aplică  pe ţigle ceramice sau din mortar de ciment asigurînd o bună expunere în
mediul natural şi urban-industrial şi o comportare corespunzătoare la acţiuni fizico-chimice cum ar fi:
aderenţa la suport, lovire, zgâriere, putere de acoperire, duritate şi rezistenţă la apă.

DATE TEHNICE

Aspect produs -dispersie omogenă stabilă
Culoare -conform etalon
Densitate,21ºC g/cm³ -1,5±0,2
Vâscozitate, la 20ºC
cu ø8 mm, sec, minim -15
Uscarea, la 20ºC ore max -4
Conţinut în substanţe
nevolatile, % minim -50
Conţinut în substanţe
volatile(apă), % maxim -50

Vâscozitatea produselor se poate regla ultrior cu apă . 

PREGĂTIREA SUPORTULUI

În cazul  ţiglei  vechi se îndepărtează  stratul  de praf,  muşchi,  prin periere,  sau spălare sub jet
puternic şi după uscare se aplică stratul de vopsea.

În cazul ţiglei noi se aplică vopseaua pe suprafeţe bine uscate.

APLICARE

Înainte de aplicare,  vopseaua se amestecă  bine în ambalajul original.  Se recomandă  aplicarea cu
pensula, rola sau industrial prin pulverizare (prin reglarea corespunzătoare a vâscozităţii, cu apă în proporţie
de maxim 5%).

Consumul specific este de 100 -150 gr/m²/strat în funcţie  de suport.
Se indică aplicarea produsu lui în două straturi.

LIVRARE

Vopselele TIFEL pentru ţigle se livrează  în ambalaje tip găleată, din material plastic, ermetic
închise ermetic cu o capacitate de 20 kg.

DEPOZITARE

Vopselele TIFEL pentru ţigle se depozitează în spaţii închise, acoperite, la temperaturi de peste
5ºC iar transportul se face cu mijloace de transport acoperite.
Atenţie: Sub temperaturi de 0ºC produsele îngheaţă şi devin neaplicabile.

TERMEN DE GARANŢIE

Termenul de garanţie este de 6 luni în ambalajul original, închis, în condţiile de depozitare şi de
transport de mai sus.
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