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FIȘĂ TECHNICĂ 

PREZENTARE
Vopseaua Annie Sloan Satin Paint a fost concepută pentru utilizare în 
interior, oferă un finisaj robust, dar frumos, cu luciu satinat, pe orice suprafață 
interioară din lemn sau metal. A fost special confecționată pentru a fi ușor 
de aplicat și conține proprietăți autonivelante rezultând un aspect modern. 
Vopseaua Annie Sloan Satin Paint este certificat ca produs sigur pentru 
jucăriile de copii și alte produse cu care copiii pot fi în contact, are un conținut 
minim de COV și este ușor de curățat. Toate cele 14 culori se regăsesc de 
asemenea pe paletarul de culori a vopselelor de perete Annie Sloan.

DESCRIERE PRODUSULUI • Potrivit pentru utilizare în interior pe lemn 
și metal.

GRAD DE LUCIU
• - Satinată (10%) 

VALOARE COV
• Conținut MINIMAL de COV <5g/L

SECURITATE / AIR  RATING 
• - Certificat TOY SAFE - fiind sigură pentru 

jucării -  (Directiva UE privind siguranța 
jucăriilor BS EN 71 3:2013).

• - Clasificarea UE pentru aerul din interior: 
A+

AMBALARE
750ml  

Dacă aveți nevoie de o cantitate mai mică de produs pentru a testa 
culoarea, folosiți cutiile de 120 ml de vopsea de perete Annie Sloan Wall 
Paint corespunzătoare. Deși finisajul va fi diferit, culorile sunt aceleași.

ACOPERIRE
• Cantitatea de 750 ml este suficientă pentru a acoperi aproximativ 

11 metri pătrați într-un singur strat
•  Acoperirea practică depinde de natura suprafeței și de aplicare.

PREGĂTIRE
Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, curățate de grăsimi și alte 
impurități, desprăfuite. Vă sfătuim să folosiți un detergent pe bază de apă, 
cum ar fi detergentul de vase, pentru o curățare temeinică.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR DIN METAL
Șlefuiți temeinic suprafața, curățați și degresați orice suprafață metalică 
nevopsită. Suprafețele metalice vopsite anterior trebuie șlefuite până la 
îndepărtarea peliculelor de vopsea crăpate sau neaderente. Pentru a 
asigura longevitatea vopselei Annie Sloan Satin Paint și pentru a proteja 
suprafața metalică, se recomandă utilizarea unui grund special pentru 
metale.

RADIATOARE/CALORIFERE
Asigurați-vă că radiatorul a fost oprit și lăsat să se răcească complet. Lăsați 
un timp de uscare de cel puțin patru ore înainte de a porni radiatorul.

SUPRAFAȚĂ INTERIOARĂ DE LEMN NETRATAT
Pentru cele mai bune rezultate la vopsirea tâmplăriei proaspete folosiți un 
strat diluat de Annie Sloan Satin Paint ca strat de bază.

SUPRAFAȚĂ INTERIOARĂ DIN LEMN VOPSIT ANTERIOR 
Îndepărtați orice vopsea deteriorată, exfoliată sau decojită. Folosiți un strat 
de vopsea Annie Sloan Satin Paint diluat cu apă dacă doriți o schimbare 
drastică de culoare.

COMPLICAȚII

NODURI DE RĂȘINĂ
Aplicați căldură în zonă pentru a extrage cât mai mult material rășinos 
posibil. Folosiți o spatulă pentru a o îndepărta. Curățați suprafața folosind 
solvent rășină minerală -white spirit- și lăsați zona să se usuce înainte de 
vopsire.

REPARAȚII CU CHIT DE LEMN
Lăsați să se usuce chitul, șlefuiți dacă este necesar și asigurați-vă că tot 
praful a fost îndepărtat de pe suprafață înainte de a începe vopsirea.

VOPSIREA PE SUPRAFEȚE VOPSITE ANTERIOR CU VOPSEA 
LUCIOASĂ, SUPRAFEȚE CERUITE SAU LĂCUITE
Șlefuiți, curățați și degresați temeinic orice suprafață vopsită anterior cu 
vopsea lucioasă, ceruită sau lăcuită înainte de a folosi Annie Sloan Satin 
Paint. 

APLICAȚIE
Întotdeauna se amestecă bine înainte de utilizare.

 

ANNIE SLOAN
SATIN PAINT

LAVABIL

USCARE RAPIDĂ

TESTAT DE EXPERȚI

PE BAZĂ DE APĂ
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APLICARE RECOMANDATĂ: CU PENSULĂ
Aplicați un strat rezonabil de gros de vopsea Annie Sloan Satin Paint 
folosind o pensulă de înaltă calitate cu vârf fin și păr sintetic (de exemplu, 
pensula plată Annie Sloan). Aplicați vopseaua într-o direcție (adică pe 
verticală) și apoi în cealaltă (adică pe orizontală) pentru a obține acoperirea 
dorită. Evitați să lucrați prea mult vopseaua pe suprafață, deoarece 
acest lucru va duce la degradarea vopselei. Acoperirea completă poate fi 
obținută după al doilea strat, deși poate fi necesar un al treilea strat în cazul 
schimbărilor drastice de culoare.

APLICARE CU ROLA
Pentru a obține un finisaj bun cu Annie Sloan Satin Paint, fără pete sau 
efect de “coajă de portocală se recomandă folosirea rolei burete Annie 
Sloan. Rola aplică vopseaua pe suprafață într-un strat mai subțire decât 
pensula, prin urmare pot fi necesare straturi suplimentare pentru a obține 
o acoperire completă.

TIMP DE USCARE ȘI REAPLICARE
• Se usucă la atingere în 60 de minute. Timpul de uscare este 

orientativ, depinde de factorii de mediu și de cantitatea de vopsea 
aplicată. Se poate aplica următorul strat odată ce stratul anterior e 
uscat la atingere.

• Se recomandă 2 -3 straturi (al 3-lea este necesar la o schimbare 
extremă de culoare).

• Lăsați până la 14 zile să se “întărească” și să atingă duritatea și 
durabilitatea optimă.

• Alocați un timp suplimentar de uscare atunci când vopseaua Annie 
Sloan Satin Paint este folosită în baie. Agenții tensioactivi se pot 
dizolva dacă suprafața proaspăt vopsită este expusă la umezeală sau 
la abur înainte de uscarea completă. 
 

CURĂȚAREA UNELTELOR
Pentru cele mai bune rezultate, îndepărtați cât mai multă vopsea de pe 
pensulă sau rolă după ce ați terminat vopsitul. Apoi curățați bine cu apă 
caldă și săpun, și uscați cu o cârpă din microfibră.

ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI
Înainte de a curăța o suprafață proaspăt vopsită, trebuie respectată 
perioada de întărire completă de 14 zile. Suprafața poate fi apoi curățată 
cu apă cu săpun și o cârpă moale. Dacă este necesară o protecție 
suplimentară, aplicați lacul Chalk PaintTM Lacquer de Annie Sloan.

DEPOZITARE
A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Evitați temperaturile extreme, atât 
cele joase, cât și cele ridicate, precum și înghețul și expunerea la ger.

Pentru a maximiza durata de viață a vopselei, transferați cutiile pe jumătate 
pline într-un recipient mai mic, închis ermetic.

Pentru rezultate optime, utilizați în termen de 6 luni de la cumpărare.

FIȘĂ TECHNICĂ 
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