Fișă tehnică

Pasta decapanta (1110-1111)

Utilizare
Pentru toate lacurile si vopselurile pe baza de ulei si pentru
marea ajoritate a lacurilor alchidice pe baza de rasini.
Nepotrivit pentru lacurile acrilice. La folosirea pe lemn ca
contine tanant (stejar, gorun) exista pericol de coloratie
neagra ireversibila.

Depozitare
Locuri racoroase, uscate, ferite de inghet, inchise ermetic
Se poate pastra pana la 2 ani.

Proprietati
• alcalinitate mare
• pasta de sapun industrial si de calciu natural
• reutilizabila
• toate materialele din compozitie sunt naturale.

Depozitarea resturilor
Resturile de produs nu se arunca in ape industriale. Resturile de produse se vor duce la cel mai apropiat punct de
colectare a resturilor pt lacuri si vopseluri.

Compozitie
Sapun industrial, calcar, substante alcaline, alcool de fermentatie.
Unelte potrivite
Potrivite sunt toate uneltele ce rezista la actiune coroziva
(mediu caustic) din materiale plastice sau otel inoxidabil
sau cu fibre aspre.
Prelucrare
Pasta decapanta se amesteca cu un spaclu (spatula), se
aplica intr-un strat de cc 2-3 mm grosime. Dupa primele
semne de desprindere, pasta se intoarce si se reaplica in
mod uniform. Dupa o perioada de actiune suficienta se
indeparteaza cu un spaclu si se pune inapoi in ambalajul
original.
Perioada de actiune
Perioada de actiune este intre 5 minute si cateva ore, in
functie de tipul si grosimea straturilor. Eficacitatea se vede
cand pasta se coloreaza maro uleios. Pasta este eficace
doar in conditii de umezeala, in cazul unor perioade mai
lungi de actiune este recomandat a se acoperi cu o folie din
mase plastica, pentru a se feri de uscare.

Curatarea instrumentelor
Se face imediat dupa utilizare cu apa.

Sfaturi
Daca dupa mai multe folosiri, baitul se ingroasa, se poate
adauga in recipient, un pic de apa pentru a-l subtia. In
timpul folosirii, eficacitatea baitului trebuie verificata la intervale mici; pasta trebuie indepartata de indata ce vopsirea a
fost terminata.
Produsul nu trebuie lasat mult timp desfacut pentru a nu
avea influente negative. Exista pericolul ca lesia sa patrunda adanc in suprefetele de lemn si in continuare sa nu
poata fi neutralizata suficient.
Caracterizare
C, Coroziv
Riscuri si indicatii de siguranta
Nociv prin înghiţire. Provoacă arsuri grave. A se păstra sub
cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu
ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.
A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie
corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faţa. În
caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta).
Conţine hidroxid de potasiu < 25%

Tratare ulterioara (neutralizarea suprafetelor)
Suprafata de lemn se spala bine cu apa sau apa cu otet,
cu un burete sau perie, se lasa sa se usuca si in incheiere
se trateaza neaparat cu otet alimentar (acid acetic 5%) –
neutralizarea suprafetelor.
Consum
Cca. 0.4 m2/ litru la 2-3 mm strat aplicat. REFOLOSIBIL.
Marimea ambalajelor
Art. Nr. 1110 – 0.5 kg
Art. Nr. 1111 – 1 kg
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La esentele de lemn ce contin tanant, in contact cu pasta
decapanta poate aparea o coloratie neagra ireversibila. Nu
este indicat a se folosi pe aluminiu. Materialele din fier si
cauciuc ca si pensulele cu fibrele naturale se pot deteriora
in contact cu pasta decapanta.
Informatiile mai sus prezentate reflecta stadiul actual al experientei
noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a impactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor,
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari.
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea
acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de proba). Aceste prescriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul
modificarilor aduse acestui produs.
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
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