Fișa tehnică nr. 386

Dupafix multi
Vopsea specială pe bază de solvenți, fără substanțe aromatice,
pentru suprafețele mixte dificile din interiorul clădirilor industriale.
Gata pregătită pentru aplicarea eficientă cu rola sau prin pulverizare.
Cu uscare rapidă, cu o înaltă capacitate de acoperire, mată.
Descrierea produsului
Domeniu de aplicare

Vopsea specială cu uscare rapidă, fără apă, cu o foarte bună capacitate de acoperire. Se recomandă ca vopsea de renovare economică/rentabilă pe o mare varietate de tipuri de straturi suport, ce
pot fi găsite în obiectivele industriale de mari suprafețe, pereți și tavane. Se utilizează pe suprafețele
contaminate cu funingine, nicotină și pete uscate de apă. Nu afectează polistirenul. Dupafix multi
poate fi aplicată în mod eficient cu rola sau prin pulverizare Airless. Nu este recomandată pentru
locuințe, hoteluri, birouri, spitale etc.

Proprietăți

rezistentă la frecare
consistență gata pregătită pentru aplicarea cu rola sau prin pulverizare
aplicare ușoară și economică
cu o bună aderență
fără substanțe aromatice
cu o înaltă capacitate de acoperire, astfel încât, în majoritatea cazurilor, este suficientă aplicarea unui singur strat de vopsea
cu tensiuni interne reduse
cu capacitate de difuzie
rezistentă la îngheț

Material de bază

Rășină polimerică
Tempoweiß (alb Tempo): recipient Hobbock de 35 kg, container de 900 kg
RAL 9016: recipient Hobbock de 35 kg, container de 900 kg

Ambalaj/Capacitate recipient
Culoare

Tempoweiß (alb Tempo, cca. RAL 9010), RAL 9016 Verkehrsweiß (alb trafic)
Se poate nuanța numai cu vopsele de ulei în tub, în proporție de max. 2%. La comandarea vopselei
în cantități mai mari de 100 litri din aceeași culoare pastel, produsul poate fi livrat, la cerere, gata
nuanțat în fabrică. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă
identic.

Grad de luciu
Date tehnice
Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

Mat
Densitate: cca. 1,4 g/cm3.
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(–) nu este recomandat / (○) recomandat dar condiționat / (+) recomandat
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Aplicare
Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363,
alineat 3 și informațiile relevante din fișele BFS corespunzătoare.
Recomandată pe foi Coil-Coating, materiale plastice cum e PVC-ul dur, polistiren, tencuieli minerale
portante cu absorbție redusă, aluminiu, zinc, fier protejat împotriva coroziunii etc.
Finisajele vechi mate, portante se pot vopsi direct, fără a fi necesară aplicarea unui grund.
Pe suprafețele nisipoase, foarte absorbante precum și pe tencuielile de ipsos moi, șlefuite, se aplică
un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. În general, nu utilizați Dupafix multi în zone sensibile.
Depunerile de nicotină, petele de funingine sau de grăsime se spală cu apă în care se adaugă detergent menajer degresant iar apoi se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat,
cu peria.

Mod de aplicare

Pentru aplicare se vor folosi pensule și role rezistente la solvenți precum și aparate Airless.
Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 40-50°
Duză: 0,021-0,25"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Dupafix multi nediluată. Pe suprafețele colorate contrastant se
va aplica în prealabil un strat de grund cu Dupa-inn Nº 1.

Consum

Cca. 140-160 g/m2 pe strat la aplicarea cu rola și 180-210 g/m² pe strat la aplicarea prin pulverizare
Airless, pe suprafețe netede. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul
exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții la aplicare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
Se poate aplica și în condiții de îngheț, atunci când suprafața este uscată și fără gheață.
Pentru o aplicare optimă, se va asigura o temperatură a materialului de cel puțin +10°C.

Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi
după 4-6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după 3 zile. Temperaturile
mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu white-spirit sau cu agent de curățare a
pensulelor.

Indicații

Vopselele pe bază de solvenți nu pot fi utilizate în încăperile în care sunt procesate sau depozitate
alimente. În acest caz, recomandăm aplicarea produsul AquaSperrgrund fein urmată de o vopsea
de finisare fără solvent de ex. Indeko-plus.
Dupafix multi nu este recomandată pentru vopsirea suprafețelor expuse vaporilor de apă, de ex. în
brutării, măcelării etc. În cazul suprafețelor pe care se poate forma condens, asigurați-vă că temperatura acestora este cu mult peste temperatura punctului de rouă.
Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud.
Datorită compoziției speciale a lui Dupafix multi, un test de aderență realizat prin tăierea sub formă
de rețea nu este semnificativ. Pentru aceasta, vă rugăm să efectuați o tăiere în cruce sau un test de
smulgere cu bandă adezivă. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și
sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).
Compatibilitate: Nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări
Fraze de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Lichid şi vapori inflamabili. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Expunerea repetată poate
provoca uscarea sau crăparea pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână
recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse
de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/sprayul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform
cerinţelor. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul
închis etanş.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un
punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conține 420 g/l COV.
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Giscode
Compoziție
Informații suplimentare
Consultanță tehnică

Suport tehnic

BSL20
Rășină de polistiren acrilat, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, compuși alifatici, esteri, eteri
glicolici, aditivi.
Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din
punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații
noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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