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MASTON Produse cu aerosoli  CHROME și GOLD  400 ml

APLICARE: Se vor îndepărta orice urme de uleiuri, grăsimi, ceară, rugină 
descuamată, și alte impurități. Înainte de utilizare flaconul se va agita bine. 
Se va testa pe o arie mică, aflată la loc mai puțin vizibil. Se vor aplica mai 
multe straturi subțiri, de la distanță de 25 de cm. Grosimea optimă de 
strat va fi atinsă prin aplicarea a 2 straturi. Se va lăsa timp de uscare de cca. 
10-15 minute. Se poate revopsi după 15 minute, sau după 7 zile. Grosimea 
de strat mai mare încetinește uscarea. După utilizare se va curăța duza de 
pulverizare: întoarceți flaconul cu capul în jos și pulverizați în gol cca. 3-4 
secunde, până când se elimină doar agent propulsor. În caz de nevoie de va 
șterge excesul de vopsea.

PROPRIETĂȚI:
Domeniu de utilizare: suprafețe la interior
Aderență: excelentă
Rezistență chimică: nu rezistă chimic
Rezistență la intemperii: limitată
Bază: alchidică

COV: LIMITĂ ADMISĂ EU COV: 
II B (e) max. 840 g/l (2010). Conținut COV: 502 g/l.

Putere de acoperire, m2: 1,0-2,0 *)
Uscare la praf: 20-30 minute *)
Uscare la atingere: 1-2 ore *)

Uscare completă: 48 de ore
Re-pulverizare: după 15 min. sau după 7 zile
Rezistență termică: nu rezistă termic

*) ATENȚIE! Puterea de acoperire depinde de numeroși factori, incluzând 
textura, porozitatea, culoarea și conținutul de umiditate al substratului.
Timpul de uscare depinde de calitatea substratului, de umiditatea și 
temperatura aerului, dar și de grosimea stratului aplicat.

AMBALAJE: 400 ml

BAX: 6 buc.

Vopseaua-spray  Maston Decoeffect este o vopsea decorativă alchidică, foarte lucioasă, pentru aplicații la interior. 
Timp de uscare scurt, formează suprafață lucioasă, cu acoperire perfectă. Adecvată pentru aplicare pe lemn, metal, 
sticlă și cele mai multe tipuri de suprafețe artificiale, de ex. și pe plante uscate. Nu se recomandă aplicarea pe 
policarbonat. Putere de acoperire: 1-2 m2. Rezistență limitată la intemperii. Nu rezistă la fricțiune puternică și căldură 
intensă. Pentru mărirea rezistenței suprafeței vopsite, aceasta se poate vopsi cu lac Maston Deco Effect.
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CHROME    GOLD    COPPER   LACQUER
DECOEFFECT
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Art. nr. 830432
Copper

830431
Auriu

830430
Crom

Art nr. 830332
Laquer


