Email cu asp ec t
tip ceramic ă

Aplicare cu rola
Impermeabil la apă
ReZistenţă crescută
Îngălbenire foarte redusă
Curăţare şi Întreţinere uşoare
Curăţaţi ustensilele cu acetonă
A se păstra la temperaturi > 5° C

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia
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w w w . s o t t o s o p r a . e u
ACHTUNG
KOMPONENTEN «A»
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung. Enthält epoxidhaltige Verbindungen.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate,
Bis (1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl) sebacate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die
Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe
/ Gesichtsschild / Augenschutz mit Kälteisolierung
tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen
Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den lokalen/
regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften.
Enthält: CAS 30583-72-3 4,4’-Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with
1-chloro-2,3-epoxypropane
GEFAHR
KOMPONENTEN «B»
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht
schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht
in die Hände von Kindern gelangen. Staub / Rauch
/ Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz
/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arztanrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den lokalen/
regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
Enthält: CAS 9046-10-0 Poly[oxy(methyl-1,2ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2aminomethylethoxy); CAS. 919-30-2 3-aminopropyltriethoxysilane
EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie
A/j): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 70 g/l VOC

Obiecte sanitare,
gresie şi faianţă

CERAMICĂ, MARMURĂ, ALUMINIU, OŢEL
INOXIDABIL, TABLĂ ZINCATĂ, ALAMĂ,
FIBRĂ DE STICLĂ, STICLĂ

0,250 L
± 2,5 m2

R ăşi n ă Pe ntru A d e r a re
Ş i F i n isa j Inte rn / Ex te rn

lucios

4h

Viaţă utilă după amestec

10 h

Uscat la atingere

10 h

Supravopsibil

7 zile

Complet uscat

Timpi la temperaturi de 20 °C şi umiditate sub
55%.

Ambalajul conţine:
Un borcan cu componenta “A”,
un borcan cu componenta “B”,
Instrucţiuni de utilizare şi sfaturi.
C a m e l e o n u l

c a s e i

Unde poate fi utilizat
APLICARE DIRECTĂ, ATÂT PENTRU ALB,
CÂT ŞI PENTRU TRANSPARENT:
- pe toate obiectele sanitare (cada de baie,
chiuvetă, cada de duş etc...) pentru a le
reda strălucirea iniţială,
- pe pereţii din baie, cabina de duş sau
în bucătărie pentru impermeabilizarea
rosturilor şi pentru a evita înnegririle
inestetice,
- în laboratoare în general, chiar şi pentru
a înlocui gresia şi faianţa,
- pe mobila suspendată de bucătărie,
electrocasnice,
- pe structuri din metal (mese, biblioteci,
etc...) dacă doriţi să obţineţi aspectul unui
fier lustruit cu peria şi cu discul,
- pe structuri din fier, oţel inoxidabil, tablă
zincată,
- obiecte ceramice, gresie şi faianţă, ţiglă
ceramică, chiar şi pentru exterior,
- acoperiri cu marmură pentru mese,
planuri de susţinere, stelaje pentru
acoperirea caloriferelor, scaune.

Caracteristici
Produs cu conţinut solid ridicat, nu necesită
diluare sau primer. SottoSopra Ceramizzante
Email cu aspect tip ceramică are aspectul unei
adevărate piese de ceramică.
Este disponibil pe alb şi transparent-incolor.
Varianta pe alb redă smalţul obiectelor
sanitare, iar varianta transparentă redă
strălucirea, fără a modifica culoarea, chiar
şi pe gresia şi faianţa de pe pereţi sau
pardoseală. Are p rezistenţă crescută la
abraziune şi la detergenţii utilizaţi în mod
obişnuit la curăţenie.
Creează o peliculă perfect impermeabilă, care
nu poate fi atacată de uleiuri şi grăsimi, în
general. Rezistent la apă caldă (max 55°C).
rezistentă optimă, chiar şi în exterior.
Observaţii tehnice şi precauţii
Grosimea medie a stratului aplicat: circa 80
micron ud, echivalentul a circa 76 micron
peliculă uscată.
Timpul necesar pentru aplicare: vă reamintim
că, fiind vorba de un produs cu două
componente, după circa 4 ore (viaţă utilă), de
la amestecarea celor două componente “A” şi
“B”, produsul nu va mai putea fi utilizat.
Rezistenţa la spălare şi abraziune: rezistenţa
la spălare şi abraziune va fi atinsă după 7 zile
de la aplicare, dar oricum după 10 ore răşina
va fi uscată la atingere.
Păstrarea produsului: la temperaturi mai mari
de 5°C; dacă utilizaţi produsul pe perioada de
iarnă, vă recomandăm să lăsaţi produsul întrun mediu încălzit timp de trei-patru ore.
Produs neomogen: la temperaturi mai mici
de 5°C, componenta “A” ar putea să se
cristalizeze şi să nu mai fie omogenă. Calitatea
produsului poate fi reobţinută prin încălzire la
bain- marie până la 40°C.
Poate fi folosit şi pentru exterior: răşinile
epoxidice sunt adecvate atât pentru utilizarea
pentru interioare, cât şi pentru exterioare şi

păstrează gradul de îngălbenire la niveluri
mult mai mici decât orice altă răşină
epoxidică.
Controlăm dacă avem tot ce ne trebuie
SottoSopra Ceramizzante asigură o acoperire
de 12 m2
pentru fiecare litru de produs şi pentru fiecare
strat, să ne asigurăm că avem cantitatea
necesară.
Al doilea strat poate fi aplicat după trecerea
a minim 10 şi maxim 72 ore de la prima
aplicare. După trecerea a 72 ore, este necesară
întotdeauna o uşoară şlefuire cu hârtie
abrazivă pentru a opaciza suprafaţa.
În afară de produs, mai aveţi nevoie de o rolă
cu burete cu densitate ridicată, de o spatulă şi
de o şipcă plată pentru a putea amesteca bine
produsul.
O rolă cu bandă de hârtie pentru a proteja
părţile care trebuie acoperite, mănuşi, o cârpă
care nu lasă scame şi acetonă pentru a curăţa
ustensilele şi eventualele pete.

produs puteţi acoperi 1 m2,
pentru 88 g de amestec,
trebuie să aveţi 72 g din Componenta “A” şi 16
g din Componenta “B”
72 g (comp. A) + 16 g (comp. B) = 88 g = 1 m2
Pentru a cântări utilizaţi un cântar de bucătărie
cu precizie de un gram.
Nu utilizaţi aceeaşi ustensilă pentru a preleva
Componenta”A” şi Componenta ”B”.
Închideţi bine recipientele.
Pregătirea suportului
1. Curăţaţi, degresaţi cu acetonă şi îndepărtaţi
praful de pe suport.
2. Suprafaţa trebuie să fie uscată şi să nu
prezinte particule neuniforme. Orice material
friabil trebuie să fie îndepărtat cu mijloace
mecanice. Orice strat care nu corespunde
cerinţelor şi orice contaminare, cu uleiuri,
grăsimi, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate.

Nu purtaţi pulover de lână sau haine noi care
lasă fibre (scame) minuscule.

3. Aplicaţi două straturi de produs SottoSopra
Ceramizzante Email cu aspect de ceramică la o
distanţă de 10 – 72 ore unul de celălalt.

Calcularea materialului necesar

Amestecare

SottoSopra Ceramizzante se regăseşte în
ambalaje de:
0,250 litri pentru 3m2. Evitaţi să realizaţi
amestecuri parţiale, dacă este necesar vă
reamintim:

O amestecare prost realizată poate
compromite uscarea produsului sau crea pete
uleioase. Dacă trebuie să utilizaţi mai mult
de o cutie, procedaţi în acelaşi mod. Evitaţi
prepararea mai multor borcane, amintiţi-vă
că aveţi circa 4 ore la 20 °C pentru a putea
utiliza produsul după ce aţi amestecat
componentele. Această perioadă de timp este
calculată la 100 g de produs şi scade în mod
exponenţial odată cu cantitatea, atunci când
amestecul este lăsat în recipientul în care a
fost preparat.

alb
cu fiecare 84 ml (echivalentul a 117 g) de
produs puteţi acoperi 1 m2,
pentru 117 g de amestec,
trebuie să aveţi 103 g din Componenta “A” şi
14 g din Componenta “B”
103 g (comp. A) + 14 g (comp. B) = 117 g = 1 m2
transparent-incolor
cu fiecare 84 ml (echivalentul a 88 g) de

superfin.
2. Vă recomandăm să întindeţi produsul
pentru a evita formarea de acumulări, mai ales
pe verticală.
3. Aplicaţi al doilea strat la o distanţă de
minim 10 ore şi maxim 72 ore.
Timpi
Uscat la atingere 10 ore, supravopsibil 10 ore,
complet uscat 7 zile.
Timpii indicaţi sunt calculaţi întotdeauna
la o temperatură de 20°C şi umiditate
relativă de 55%. Aplicarea produsului nu
este recomandată Pe perioada de vară, cu
temperaturi de peste 33°C şi/sau umiditate
relativă ridicată, sau pe perioada iernii în
locaţii cu temperaturi sub 10°C.
Sfaturi pentru o bună aplicare
În mod normal sunt suficiente 45 minute
pentru aplicarea a 0,250 litri de produs; evitaţi
acumulările de produs.
Evitaţi zilele foarte calde sau foarte reci, lucraţi
la temperaturi cuprinse între 16 şi 30°C.
Eventualele mici imperfecţiuni pot fi înlăturate
cu hârtie de şlefuit după aplicarea primului
strat şi înainte de aplicarea celui de al doilea,
după 24h de la prima aplicare.
Mediul în care lucraţi trebuie să fie pe cât
posibil lipsit de praf.
La reducerea temperaturii ambientale, timpii
de uscare şi de viaţă utilă se vor lungi, în timp
ce la temperaturi ridicate timpii se vor scurta.
În primele 7 zile evitaţi utilizarea detergenţilor,
utilizaţi doar o cârpă udată cu apă şi bine
stoarsă.

Aplicare
1. Aplicaţi produsul SottoSopra Ceramizzante
utilizând o rolă de moltopren, burete alb
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