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ACOPERIȘURI SISTEME DE VENTILAȚIE 
 

  

DRENAJE SE POATE VOPSI CAPACITATE 
DE UMPLERE 

SE POATE 
REVOPSI 

REZISTĂ LA 
INTEMPERII 

FLEXIBIL 

SPRAY SEALER 500 ml 

 

Sealer funcțional, cauciucat, cu aplicare facilă, pentru umplerea și etanșarea eventualelor scurgeri. 
Umple și etanșează crăpăturile și fisurile, și formează acoperire izolantă, hidrofugă, ce împiedică penetrarea 
umidității, formarea de rugină și procesul de coroziune. Formulă cu viscozitate și conținut de solide ridicate, 
care formează strat etanșant flexibil, chiar și în condiții de expunere la radiații UV, variații mari de 
temperatură sau materiale de tip diferit la îmbinări. În comparație cu vopselele etanșante convenționale, 
produsul are un conținut de solide aproape triplu. Din această cauză, aplicat în singur strat, produsul formează 
acoperire groasă, care umple și izolează rapid, economisind astfel timpul de uscare necesar uscării straturilor 
consecutive. Retenția bună a flexibilității permite aplicarea pe parcursul întregului an pe metal, vinil, PVC, 
beton și alte tipuri de suprafețe, pentru umplerea și etanșarea crăpăturilor și fisurilor de pe acestea. Produs 
versatil, ce se poate utiliza pentru etanșarea crăpăturilor pe scurgeri de trapă, sisteme de ventilație, canale de 
drenaj, jgheaburi, etc. Produs corespunzător și ca strat izolant al crăpăturilor mai mici pe socluri. După uscare, 
Spray-ul Sealer se poate vopsi cu orice tip de finisaj. 
 

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI 
Tip liant: polimeri cauciucați cu viscozitate ridicată 
Formează acoperire groasă, hidrofugă 100% 
Aderă bine la orice tip de material 
Proprietăți anti-corozive excelente 
Nu se întărește complet, stratul format rămâne antistatic, 
flexibil și hidrofug 100%. 
Nu picură și nu se scurge. 
Se poate vopsi cu orice vopsea de tip latex, acrilică sau 
alchidică. 
Alegere ideală pentru aplicare de către cumpărători DIY, dar 
și pentru utilizatori profesioniști. 
Performanță stabilă: între -25oC și +80oC. 

PUTERE DE ACOPERIRE 
Un strat este suficient pentru etanșarea a cca. 1 m2 de 
suprafață, în funcție de porozitatea materialului și de 
grosimea de strat aplicată. 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Se vor îndepărta de pe suprafață orice urme de grăsimi, 
uleiuri, rugină descuamată și alte impurități. Înainte de 
utilizare, flaconul se va agita bine. Pulverizarea se va 
efectua de la distanță de cca. 15 – 25 cm. Înainte de 
vopsire se va efectua test, pentru verificarea distanței de 
pulverizare și a metodei de aplicare optime. Se va aplica 1 
strat gros, și se va lăsa cca. 5 min. timp de egalizare. 
Asigurați-vă că produsul acoperă orice crăpături și fisuri. 
În caz de nevoie, se va repeta aplicarea. După utilizare, se 
va curăța duza de pulverizare: flaconul se va întoarce cu 
capul în jos și se va pulveriza în gol, până în momentul în 
care se elimină doar gaze de propulsie. 

DATE FIZICE ȘI CHIMICE 
Miros: de solvent 
Culoare: vezi eticheta de pe flacon 

DOMENII DE UTILIZARE 
Etanșări de luminatoare, acoperișuri, conducte de aer, vinil, 
plastic, acoperișuri metalice și guri de aerisire, jgheaburi, 
tuburi de scurgere, țevi și agregate de aer condiționat, PVC, 
clădiri metalice și hale. 

CONȚINUT VOC 
IIb (e), limită maximă admisă: 840 g/l, conținut de VOC: 
589,93 g/l 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
36 de luni, în condiții de depozitare corespunzătoare 
(=10°C - +25°C, și umiditate relativă a aerului de max. 
60%) 
 
AMBALAJE: flacoane de pulverizare de 500 ml 

TIMP DE USCARE 
1 strat, la 20oC, RH 50% 
Uscare la atingere: după 2 ore 
Uscare completă: după 24 de ore 
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1970121 
Negru 500 ml 

1970221 
Alb 500 ml 

1970800 
Cenușiu închis 500 ml 

 


