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DECOTIF

PREZENTARE

DECOTIF este un produs destinat decoraţiunilor interioare a pereţilor, conferind acestora un
aspect plăcut cu efecte speciale.

Produsul este un sistem apos heterogen pe bază de răşini acrilice şi poate fi nuanţat în diferite
culori având astfel efecte  policolore.

DATE TEHNICE

Aspect produs - dispersie heterogenă apoasă
Culoare - conform cartelei de culori sau orice

                 nuanţă la cerere
Vâscozitate, Brookfield la 20ºC, cps - 7000 ÷ 10.000 
Uscare, la 20ºC, ore - 24
Uscare în profunzime, zile - 5 ÷ 10 
Conţinut substanţe
nevolatile%, minim -
Conţinut substanţe
volatile(apă)%, maxim - 
Densitate la 21ºC - 1,12  ± 0,02

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicare stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire,
rectificarea suprafeţei.În cazul pereţilor vopsiţi cu humă, aceasta se îndepărtează prin răzuire urmată de
spălare. La pereţi vopsiţi cu vopsele lavabile se recomandă ştergerea umedă a acestora. Ulterior ca bază
pentru DECOTIF se recomandă o vopsea superlavabilă TIFEL de preferinţă de exterior; culoarea acesteia
poate fi aleasă în funcţie de culoarea finală dorită.

APLICAREA

Produsul se aplică cu o pensulă lată (sau de altă dimensiune pentru diversificarea modelului
dorit). Pentru a obţine aspectul bicolor, ulterior peste zugrăveala aplicată se trece prin apăsare uşoară şi
uniformă o spatulă de plastic specială la cca 2 – 5 minute după aplicare. Produsul se aplică la temperaturi
cuprinse între +8ºC şi +30ºC.

DECOTIF nu produce noxe,şi nu necesită măsuri speciale pentru utilizatori.
Echipamentul de lucru se spală cu apă.
Întreţinerea pereţilor se face  prin spălare puternică cu apă după uscarea în profunzime.
Consumul este de 250 – 300 g/mp.

LIVRARE

DECOTIF se livrează în ambalaje tip găleată  material plastic.

DEPOZITARE

DECOTIF se depozitează în spaţii închise la temperaturi cuprinse între +5ºC şi +35ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsul îngheaţă şi devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricaţiei.
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