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ULEI PINJA W 
 
DESCRIERE  Ulei modificat pe bază de apă. 
   
PREZENTARE 
PRODUS ŞI 
RECOMANDĂRI 
DE UTILIZARE 

 ♦ Uscare rapidă. 
♦ Utilizabil pentru mobilă, panouri, scânduri şi alte suprafeţe interioare şi exterioare 

supuse la umiditate. 
♦ Protejează suprafeţele împotriva umezelii şi murdăriei, respectiv previne apariţia 

albăstruii şi al mucegaiului 
   
DATE TEHNICE   
   
Conţinut de solide   cca. 10 % raportat la volum, 11 % raportat la masă. 
   
Greutate specifică   1,0 kg / litru. 
   
Cod produs  394 6909. 
   
Gradul teoretic de 
acoperire 

 10 – 12 m2  / l (100 µm). 
Capacitatea practică de acoperire depinde de tehnologia de aplicare, de condiţiile 
vopsirii, de forma suprafeţelor de vopsit precum şi de rugozitatea acestora. 

   
Depozitare (+ 23 ºC)  12 luni. 
   
Detalii de aplicare  Tehnica de aplicare Viscozitate DIN 4 

Imersie viscozitatea la livrare 

Inundare viscozitatea la livrare 

Pensulare viscozitatea la livrare 

Pulverizare viscozitatea la livrare 
 

   
Timpul de uscare 
(100 – 120 g/m2) 

  20 ºC 50 ºC 

Se poate şlefui, după 10 – 60 min. 1 - 10 min. 
 
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  Apă. 
   
Curăţarea 
echipamentului 

 Apă. 

   
Culori  Transparent. Coloranţi AKVI TONE şi TEMASPEED FONTE. 
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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. 

ULEI PINJA W 
   
DETALII DE APLICARE 
 
Aplicare  A se agita bine uleiul înaintea întrebuinţării şi a se dilua cu apă dacă este necesar. În 

vederea obţinerii unei suprafeţe cât mai uniforme suprafeţele pot fi şlefuite. 
   
Condiţii de aplicare  Suprafeţele de tratat trebuie să fie curate şi uscate. În cursul aplicării temperatura aerului 

ambiant, temperatura suprafeţelor şi al uleiului trebuie să fie peste + 18 ºC / 64 ºF şi 
umiditatea relativă al aerului să fie sub 70 %.  

   
COV  Conţine Compuşi Organici Volatili 40 g / litru de amestec de lac. 

Conţinutul maxim COV în amestecul de lac gata de aplicare (diluată în proporţie de 10 % 
raportat la volum) este 70 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. 
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