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Caracteristici: 

 
Produsele AKEMI

®
 Lettering Colour Spray sunt sprayuri vopsea de înaltă calitate 

pe bază de lacuri speciale. Nu conţin solvenţi şi nici CFC. Produsele prezintă 
următoarele proprietăţi:  
 

 se usucă rapid 

 sunt rezistente la intemperii 

 nu se îngălbenesc 

 au nuanţă şi luciu rezistente 
 

Domeniu de 
utilizare: 

Produsele AKEMI
®
 Lettering Colour Spray  sunt utilizate mai cu seamă în dome-

niul prelucrării pietrei, pentru obţinerea inscripţiilor  de suprafaţă mare, realizate 
cu şabloane, efectuate pe monumente istorice, funerare şi sculpturi. 
  

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Suprafaţa trebuie să fie degresată, uscată şi fără praf. 
2. Părţile care nu se vor trata se acoperă, zona de jur se protejează de ceaţă 

datorată pulverizării. 
3. Doza se va agita cu putere înainte de folosire ţinând cont de zgomotul produs 

de bilă. 
4. Se pulverizează de la distanţa de 25 cm cu mişcări încrucişate. 

 
Indicaţii specia-
le: 

 Pentru protecţia mâinilor se va utiliza AKEMI
®
 Liquid Glove.  

 A nu se utiliza la temperaturi prea înalte sau în condiţii de radiaţie solară in-
tensă pentru că lacul se usucă prea repede şi nu se întinde corect (formare 
de peliculă). Temperatura optimă de prelucrare: 15-25°C. 

 Mai multe straturi subţiri se usucă mai repede decât unul mai gros. 

 După terminarea lucrului, ventilele de pulverizare nu trebuie curăţate. 

 Piesele pulverizate din greşeală pot fi curăţate cu AKEMI
®
 Nitro-Dilution (cu 

verificarea compatibilităţii în prealabil). 
 

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
  

Date tehnice: Culori:    aur antic, argint antic, alb, negru 
Densitate:   circa 0,80 g/cm

3
  

Acoperire:   circa 1,5 m
2 
/ doză 

Poate fi lustruit:   după circa 18 ore 
Rezistenţă la benzină:  după circa 18 ore 
Uscare (20°C):   uscat ca praful după 10 minute 
(în caz de vopsire saturată 
 încrucişată)   nu se lipeşte după 15 minute 
    poate fi atins după 30 minute 
 
Depozitare:  circa 1 an în ambalajul original închis bine, în loc răcoros 
   şi ferit de îngheţ 
 

Atenţie! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare şi a tehnicii 
folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroşilor factori influenţatori, 
aceste date respectiv indicaţii tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar 
caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări 
proprii, încercări pe suprafeţe nevizibile sau de probă. 
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