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EVERAL Email alchidic cu aspect final foarte lucios 
  
 
DESCRIERE  Email alchidic cu aspect final foare lucios, rezistent la solicitările mecanice. 
   
EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Email pentru vopsirea suprafeţelor interioare şi exterioare din lemn şi metal, în mod 
particular pentru mobilier, uşi, ramele ferestrelor, pardoseli umezi, partea deasupra 
apei ale vapoarelor, biciclete, panourilor, etc.  

   
DATE TEHNICE  Conţinut de solide: 52,7 %. 

Densitate: aproximativ 1,1 g / cm3 (vopsea de bază A), maxim 0,92 g/cm3 (vopsea 
de bază C). 
Rezistenţă la condiţiile meteorologice nefavorabile: bună. 
Rezistenţa la spălare: bună. 
Rezistenţă la solvenţi: suprafaţa nu este rezistent la solvenţii puternici, cum ar fi: 
Nitro, Xilen. Rezistent la terbentină , la spirt alb (nu şi în cazul imersiei). 
Rezistenţă la uleiuri şi grăsimi: rezistent la grăsimile de origine vegetale şi animale 
(dar nu şi în cazul imersiei). 
Rezistenţă la lumină: bună. 
Rezistenţă la căldură: maxim 120 ºC, nuanţele deschise pot uşor îngălbenii la 
temperaturi ridicate. 
Aspect final: foarte lucios. 
Vopsea de bază: A şi C. 

   
Gama de culori  Culori compatibile cu gama de culori Tikkurila Symphony. 
   
DETALII DE APLICARE 
   
Pregătire  Tratare prealabilă: 

Suprafeţele de vopsit trebuie să fie curate, uscate, fără ulei, grăsimi şi praf. Înaintea 
vopsirii suprafeţele trebuie curăţate cu Agent de Curăţare Valtti, după care se clăteşte 
cu apă şi se lasă să se usuce. Suprafeţele vopsite anterior se şlefuiesc înaintea 
vopsirii cu hârtie abrazivă. 
Suprafeţe din lemn: 
Înaintea vopsirii suprafeţele mucegăite sau cu albăstruie trebuie tratate cu soluţie Valtti 
Mould Removal 1, după care se clăteşte cu apă şi se lasă să se usuce. Suprafeţele 
din lemn nevopsite se grunduiesc, de exemplu cu grund Everal Grunt. Crăpăturile şi 
fisurile se chituiesc cu Valtti Filler Stopper. 
Suprafeţele din sticlă, PVC, ceramică (cum ar fi ţiglele) se grunduiesc cu Unica 
Adhesion Primer. 
Suprafeţe metalice: 
Înaintea vopsirii se curăţă cu agent de curăţare potrivit, se spală cu apă şi se lasă să 
se usuce. Suprafeţele zincate şi din aluminiu se şlefuiesc înainte de grunduire, după 
care se grunduiesc cu Everal Metal Grunt sau Unica Metal Primer. 
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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. 

 
EVERAL Email alchidic cu aspect final foarte lucios 
 
 

 
 
 

Aplicare  Metode de aplicare: cu pensulă, cu rolă sau prin pulverizare. 
Diluare: diluant Everal 1050. 

   
Condiţii de vopsire  Suprafaţa ce va fi lăcuit trebuie să fie uscată, temperatura aerului trebuie să fie cel puţin 

+ 5 ºC / + 41 ºF şi umiditatea relativă al aerului să fie sub 80 %. 
   
Vopsire  Se amestecă bine vopseaua înaintea utilizării. Dacă este necesar se diluează 

vopseaua: 
- în cazul aplicării cu pensula sau rola: diluant Everal 1050 
- în cazul aplicării prin pulverizare: diluant 1032. 

Se aplică 1 – 3 straturi depinzând de starea suprafeţei. 
   
Gradul de acoperire  Suprafeţe uniforme din lemn: 10 – 12 m2 / litru. 

Suprafeţe metalice: 12 – 14 m2 / litru. 
   
Timpurile de uscare  La temperatura de 23 ºC şi umiditatea relativă al aerului de 50%: uscat, nu aderă praful 

după 1  oră, uscat la atingere după 4 ore. Revopsibil după 16 ore. 
   
Curăţirea 
echipamentului 

 Echipamentul trebuie spălat cu diluant Everal 1050 imediat după utilizare. 

   
MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

 Cutiile goale li lichidul neutilizat trebuie reciclate sau deteriorate conform legislaţiei în 
vigoare. 

   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 
 

 Conţine: oxină de butan -2. Poate cauza reacţii alergice. Product inflamabil. Utilizarea 
repetată poate cauza uscarea şi crăparea pielii. Produsul este clasificat ca fiind 
periculos conform Normei din 11. ianuarie 2001 referitoare la substanţele şi agenţii 
chimice  (Dz.U. z 2001 r. Nr. 11. poz. 84).  
  
Este disponibil fişa de siguranţă al produsului la cerere. 

   

Depozitare şi transport  Produsele ambalate în recipienţi  de capacitate sub 450 litri nu sunt clasificate 
ADR/RID . 

   

Ambalare  0,9 litri; 2,7 litri; 9,0 litri  
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