
Informatii tehnice 
 

Conti
®

 Classic Regutop Satin 
 
Lac solid ventilant pentru lucrari de vopsire de inalta calitate pentru lemn 

 

Descrierea Produsului   
Proprietati Lac de rășină sintetică, ventilant, fără arome, pentru sisteme de acoperire pe componente 

din lemn stabile dimensional, în interior și în exterior..  
Regleaza umiditatea, este mata, rezistenta la intemperii, usor de lucrat.  

 

 
 contine solventi


 pentru interior si exterior


 regleaza umezeala


 Gund, intermediar si top 

 
 

 

Date Tehnice 
Culoare alb Greutate Specifica aprox. 1,285 g/cm

3 

Grad de luciu semi lucios Depozitare [2] racoros si uscat 
    

Domeniul de utilizare Interior si exterior Cod Produs F+L M-LL01 
    

Marimea ambalajelor 1 l, 2,5 l Valoare Limita EU-VOC (cat. A/d): 300 g/l VOC (2010) 
   la VOC-proportia max. 300 g/l. 

Consum [1] 120 - 150 ml/m² Cod Deseu [3] 17 07 01 (uscat), 08 01 11 (umed) 
     
[1] Valorile de consum declarate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului 

trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare.  
[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 

[3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!  
Compozitie Rasina Alchidica 

 

Date privind utilizarea si aplicarea   
Suprafata 

 
Potrivit pentru orice suprafata pretatata corespunzator.Respectați VOB, partea C, DIN 

18363 și fișele tehnice corespunzătoare BFS. Substratul trebuie sa fie stabil, uscat si fara 
uleiuri sau grasimi, pregatit pentru aplicarea lacului. 

In cazul in care lemnul nou, lemnul moale brut(pin, molid, zada) prezinta pete crude,pete 
albastre, alterate va recomandam folosirea grundului Conti® Tekton® IG . Umiditatea din 

lemn nu este permisa sa fie mai mare de 15%. 
Pre-tratați fierul și metalul corodat și predispus la coroziune cu Conti® Classic Allgrund. 

 
Colorarea 
materialului 

 
Poate fi colorat cu sistemul de amestecare a culorilor Conti ProfiColor® sau cu paste și 

concentrate de nuanțare adecvate pentru materiale pe bază de solvenți. Aditivii modifică 

proprietățile specifice produsului, deci verificați compatibilitatea înainte de utilizare și creați 

o zonă de probă.  
 
Pregatirea 
materialului  

 
Materialul este pregătit pentru utilizare. Se amestecă bine înainte de utilizare și se închide 

din nou după utilizare.  
Prelucrare 

 
Folositi pensula sau rola. Temperatura materialului, a aerului circulant și a substratului sa 

fie de cel puțin 5 ° C (în mod ideal Interval de la 10 la 25 ° C), umiditate relativă ≤ 80%. 
Nu utilizati  în lumina directă a soarelui, ploaie, umiditate extrem de ridicată (ceață) 

sau în vânt puternic. Dacă este necesar, atașați o prelată peste  schela. Feriți-vă de pericol 
de inghet pe timpul noptii.

 
 
Curatarea 
sculelor  

 
Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor de lucru. Curățați echipamentul 
imediat după utilizare cu înlocuitor de terebentină Lösol® sau Lösol® 2010.  
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Timpi de uscare atingere apasare revizuire intarire 
     

 4 ore 8 ore 24 ore aprox. 7 zile 
     

La 23 ° C și 50% umiditate relativă. Pe vreme rece și umedă și straturi groase, respectați un timp de uscare 
corespunzător mai lung.. 

 

Indicatii   
Eticheta  Conține 2-butan oximă, carboxilat de cobalt. Poate provoca reacții alergice. 
 Respectați fișa cu date de siguranță. 

Besonders zu Respectati VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 3, fișele de date BFS corespunzătoare, UE  
beachten  corespunzatoare si fisele cu date de securitate. 
 Obțineți sfaturi în cazuri dificile. 
 În cazul nuanțelor deschise sau albe, lipsa luminii de zi (UV insuficient iradiere),de la  
 caldura si/sau influente chimice, cum ar fi fumuri, agenti de curatare, adezivi, vopselele sa 
 sau substantele de etansare, provoaca ingalbenirea suprafetei. Aceste lucru este tipic  

 

pentru materialul utilizat in vopselele de rasina alchidica, si nu reprezinta un defect al 

produsului. Vezi și prospectul BfS nr. 26 

Eliminare Reziduurile lichide de vopsea pot fi eliminate prin sistemul REMA® luand in considerare  
 reglementarile oficiale in vigoare (cod deseu 08 01 11). Reziduurile uscate de vopsea  
 trebuie indepartate in conformitate cu eliminarea oficiala a desurilor(cod deseuri 
  17 07 01). 

Siguranta Vaporii pot provoca somnolenta si ameteli. Deseurile si containerele trebuie eliminate in  
 mod securizat.  Se utiliza doar in zone bine ventilate.Conține 2-butan oximă; Carboxilat de  
 cobalt. Poate provoca reacții alergice.Păstrați recipientul bine închis și nu combinati  

 

continutul cu alte produse. Nu eliminati in mediul inconjurator!Acoperiti suprafetele de 
podea atunci cand aplicati produsul. 

Consultanta  In cuprinsul acestor informatii nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile 

Tehnica de vopsire. Dca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultatie tehnica 
  contactand: 
 E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49 (0) 208 9948-156. 
     

 Cea mai noua versiune a informatiilor tehnice o puteti descarca pe 
 http://produkte.conticoatings.com/4005941048834 sau cu Smartphone (QR-Code 

 scanare).  

Observatie Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale.Din cauza  
 multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu  
 exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu  
 Ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita 

 

adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate 

precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre 
 clientii produselor noastre. 
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