
FINISAJ CULORI

MOSTRE DE CULOARE - PALETARE
ACOPERIRE

TIMP DE USCARE

Uscat la atingere
30-60 min

Reaplicare
2-3h sau >7 zile

Două straturi
4-5 m2/L

Un strat
8-10 m2/L

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALAJ

CARACTERISTICI PRODUS 

Lovitură de ciocan Satinat Lucios

MARTELITE
Vopsea pentru suprafețe din metal, 
cu fi nisaj tip lovitură de ciocan

Avantaje:

• Protecția și decorarea suprafețelor din metal
• Durabilitate mare

13 nuanțe gata 
preparate

SUPRAFEȚE METALICE

Vopsea alchidică cu efect tip lovitură de 
ciocan, pe bază de solvent, adecvată pentru 
protecția și decorarea suprafețelor din 
metal. Asigură o aderență puternică, uscare 
rapidă și durabilitate excelentă la condiții 
de mediu adverse. Are bune proprietăți de 
prelucrabilitate și de nivelare și poate fi  aplicat 
direct pe metal, fără a folosi un strat de bază. 
Oferă un fi nisaj tip lovitură de ciocan excelent.

Viscozitate
65 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate
0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 
pentru alb

Finisaj tip lovitură de ciocan

DILUARE

13 nuanțe gata preparate 750 mL 2,5 L

Până la 5 %
Cu Spray Gun Solvent T350

MARTELITE 
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

HAMMER EFFECT FINISH FOR METALLIC SURFACES

Τι κρύβεται πίσω από τις αγαπημένες σας αποχρώσεις; 

Η δική μας αγάπη για το χρώμα, η επιμονή στην ποιότητα, 

η αφοσίωση στην καινοτομία και μία μεγάλη ιστορία, 

που ξεκινά από το 1932.

Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex!

What is it behind your favorite color shades? 

It is our love for paint, the persistence in quality, 

the dedication for innovation and

a great history since 1932.

Paint everything only with Vitex!

TECHNICAL SUPPORT

+30.210.5589.400
customercare@vitex.gr



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de suprafețe din metal.

SUPRAFEȚE METALICE

PREGĂTIRE

SFATURI

ETAPE

Suprafețele trebuie curățate cu BRUSH SOLVENT T300, trebuie să fi e netede și uscate, lipsite de 
praf, grăsime sau rugină și șlefuite.

Suprafețele metalice exterioare trebuie acoperite mai întâi cu grund Wash Primer.

1 2 3
Diluați în proporție de până la 
5% cu Spray Gun Solvent T350 și 
amestecați bine înainte de utilizare.

Aplicați primul strat cu pensula, 
trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

Aplicați un nou strat după 
2-3 ore sau ulterior, după 7 zile.

• Aplicare la temperaturi cuprinse 
între 5-35°C și umiditate relativă 
a aerului <80%. Pentru utilizare la 
exterior, nu aplicați dacă există riscul 
de precipitații/îngheț în următoarele 
48 ore.
• Curățați trafaleții, pensulele și 
pistoalele de vopsit mai întâi cu Brush 

Solvent T350 și apoi cu apă și săpun 
sau detergent.
• Așteptați cel puțin 30 zile înainte
 de a curăța și de a spăla suprafețele 
nou vopsite cu Martelite.
• Reduceți la minimum deșeurile prin 
estimarea cantității de vopsea de care 
veți avea nevoie.

• Acoperiți vopseaua nefolosită în 
scopul folosirii ulterioare. După 
aplicarea vopselei, etanșați recipientul
și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
• Nu eliminați deșeurile lichide în pânza 
freatică. Vopseaua neutilizată necesită 
o manipulare specială
pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili) MĂSURI DE PRECAUȚIE

„Acoperitori unicomponenți cu funcție 
specială”. Limită conținut COV 500 g/L.
Conținut maxim COV 499 g/L (produs 
gata pentru utilizare).

Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. 
Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în 
utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

5°C-38°C
Keep containers closed in a cool and dry area.

DEPOZITARE

5°C-38°C
Păstrați recipientele într-un 
loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de 
laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, 
utilizatorul fi nal ar trebui să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania 
noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau 
pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de 
utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fi șă cu date tehnice fără o notifi care prealabilă.
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