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DICCOPUR 100 
 
 
DESCRIERE  Vopsea poliuretanică foarte lucios din două componenţi. 
   
CLASIFICARE DIN 
PUNCT DE 
VEDERE AL 
EMISIILOR 

 Vopseaua nu conţine formaldehide libere, în consecinţă după uscare nu emite 
formaldehide în mediul înconjurător. 

   
PREZENTARE 
PRODUS ŞI 
RECOMANDĂRI 
DE UTILIZARE 

 ♦ Vopsea cu grad de luciu ridicat. 
♦ Uşor lichefiabil, pentru a evita deformaţiile. 
♦ Recomandat pentru mobilă, elemente de mobilă, uşi, precum şi pentru alte 

suprafeţe interioare din lemn. 

   
DATE TEHNICE   
   
Conţinut de solide   cca. 64 % raportat la volum, 77 % raportat la greutate (529 0201 alb), 

cca. 61 % raportat la volum, 75 % raportat la greutate (529 7219 TOL colorant de 
bază alb), 
cca. 58 % raportat la volum, 65 % raportat la greutate (529 7229 TIL colorant de 
bază transparent). 

   
Greutate specifică   1,4 kg / litru (529 0201, 529 7219), 

1,0 kg / litru (529 7229). 
   
Raport de amestec şi 
coduri de produs 

 Vopsea 1 unitate de volum seria 529 
Întăritor 1 unitate de volum 007 1250 

   
Gradul teoretic de 
acoperire 

 5 – 7 m2 / litru (100 µm). 
Capacitatea practică de acoperire depinde de metoda de aplicare, de condiţiile 
vopsirii, de forma suprafeţelor de vopsit precum şi de rugozitatea acestora. 

   
Durată de viaţă (23 ºC)  6 ore. 
   
Detalii de aplicare  Tehnica de aplicare Viscozitate DIN 4 

Pulverizare la joasă presiune 18 – 23 s 

Pulverizare prin metoda Airless 25 – 30 s 
 

   
Timpul de uscare 
(100 – 120 g/m2) 

   + 23 ºC 

Uscat, nu aderă praful, după 1 h 

Uscat, gata pentru stivuire, după 24 h 
 
Timpul de uscare respectiv timpul de aşteptare înainte de revopsire depinde de 
grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului şi de ventilaţie. 

   
Diluare  Diluant 1062. 
   
Curăţarea 
echipamentului 

 Diluant 1062. 

   
Luciu  DIN 67530, ISO 2813/60º 90 – 100 
   
Culoare  Coloranţi TEMASPEED. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

DICCOPUR 100 
   
DETALII DE APLICARE 
 
Aplicare  A se agita bine vopseaua înaintea întrebuinţării. Se adaugă Întăritor 007 1250 în raport de 

100 % pe volum şi se amestecă bine. Se diluează vopseaua cu Diluant 1062 până la 
atingerea viscozităţii dorite. 
 
Dacă se doreşte atingerea unui grad de luciu superior, cabina de pulverizare trebuie să fie 
fără conţinut de praf şi curat. 

   
Condiţii de aplicare  Toate suprafeţele de tratat trebuie să fie curate şi uscate. În cursul aplicării şi în cursul 

procesului de uscare temperatura aerului ambiant, temperatura suprafeţelor tratate şi al 
vopselei trebuie să fie peste + 18 ºC / 64 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 70 %.  

   
COV  Conţine Compuşi Organici Volatili 340 g / litru de vopsea. 

Conţinutul maxim COV în amestecul de vopsea gata de aplicare (diluată în proporţie de 20 
% raportat la volum) este 514 g / litru. 

   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 

 Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe 
informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt 
disponibile în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate. 
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy. 

   

      lilti120506/tmk120106/529-s., 007 1250 
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