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PRORAME - NO STRIP VERNICE SEMILUCIDA 

НАПІВМАТОВИЙ ЛАК - ПРОЗОРИЙ ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МІДІ 

Серія 186 

ОПИС 

PRORAME - захисне прозоре напівматове покриття, 
яке завдяки своєму складу на основі розчинених 
акрилових смол, надає пасивуючу дію на мідь, 
захищає поверхні з міді від окислення (наприклад, 
водостічні труби), попереджає утворення 
характерних і неестетичних зеленуватих плям, які 
передаються також на настінні поверхні 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Сполучна речовина: акриловий полімер. 
-Питома вага UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ±0,05 кг/л 
-В'язкість UNI 8902: 570 ± 50 cps. 
- Ступінь блиску за UNI EN ISO 2813-1: 45 ± 5, кут 
огляду 60°. 
- Висихання (25° C, 65% відн. вологості.): 1 година на 
дотик; повторне покриття не раніше, ніж через 24 
години після першого нанесення. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Застосовується на мідних поверхнях. 
Також використовується для захисту виробів із заліза 
і латуні в інтер'єрі. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 

Мідні поверхні: 
- Ретельно підготуйте поверхню, відшліфуйте, 
знежиривши і почистивши її хімічним миючим 
засобом, щоб видалити будь-які сліди окислів / або 
карбонатів. 
- На суху поверхню нанесіть 2 шари лаку PRORAME, 
згідно з вказаними інструкціями. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища та основи: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8 °C / 
макс. +35 °C 
Відносна вологість навколишнього середовища: <75% 
Температура основи: мін. +5 °C / макс.+35 °C 

Поверхня має бути сухою. 
- Інструменти: щітка, валик з коротким ворсом. 
- Засіб готовий до використання. 
- Нанесення розпиленням може здійснюватися, 
попередньо розбавивши на 10-20 % розчинником для 
швидковисихаючих емалей 5070712. 
- Зазвичай наноситься в один шар. Другий шар можна 
наносити через 24 години, щоб забезпечити повне 
покриття поверхні. 
- Інструменти слід очищати відразу ж після 
використання розчинником для швидковисихаючих 
емалей 5070712. 
Не покривати PRORAME синтетичними емалями для 
уникнення відлущування. 
- Витрата матеріалу: 14-16 м2/л. Рекомендується 
провести попередню пробу в окремому місці для 
точного визначення витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Продукт поставляється прозорим. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 ° C 
Мінімальна температура зберігання: +5 ° C 
Термін зберігання в оригінальних невідкритих 
ємностях і вказаній температурі – 3 роки  
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Граничне значення ЄС (Дир. 2004/42/ЄС) 
Кат.A / i: високоефективні однокомпонентні фарби 
(На основі розчинників): 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010) 
PRORAME містить макс .: 500 г / л ЛОС 
Займисті рідина та пари.  Може викликати 
подразнення дихальних шляхів. Може викликати 
сонливість або запаморочення. Токсичні для водних 
організмів з довготривалими наслідками. 
Транспортування, застосування і зберігання матеріалу 
виконуються згідно з чинними гігієнічним нормам і 
техніці безпеки; після закінчення роботи не 
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розкидати тару безконтрольно, а дати залишкам 
повністю висохнути і віднести на відповідні відходи. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація заснована 
на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-технічних знаннях; 
однак неможливо взяти на себе будь-яку відповідальність за отримані 
результати, у зв’язку з тим, що застосування матеріалу відбувається 
без нашого безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди 
перевіряти придатність матеріалу в кожному окремому випадку. 
Даний технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 


