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FIȘA TEHNICĂ 

PAVON 
 

DESCRIERE:   

Acest produs este special creat pentru tratarea suprafeţelor oxidate de fier. La aplicarea pe metalul oxidat, se 

produce o reacţie chimică prin intermediul căreia oxidul se transformă într-un compus organic insolubil de culoare 

negru-albăstrui, care protejează metalul de oxidările ulterioare, folosit în acelaşi timp ca bază fermă pentru vopsire 

sau alte finisaje. 

 

PROPIETĂȚI:  

 Nu este necesar să se răzuiască suprafaţa în profunzime, deşi pentru a obţine rezultate optime trebuie 

eliminate resturile de vopsea, inscrustraţile, reziduurile şi grăsimile, pentru ca produsul să poată reacţiona 

direct cu oxidul.  

 Suprafeţele tratate sunt pregătite pentru a putea primi o finisare cu vopsea sau smalț. Se poate renunţa la 

vopsire, prin aplicarea celui de-al doilea strat de produs.  

 Nu îngheaţă.  

 Nu conţine dizolvanţi inflamabili sau volatili. 

 Randamentul este de aproximativ: 15 - 20 m2/l de produs, depinzând de temperatura atmosferică.  

 Timpul de uscare este de aproximativ 2 ore. A nu se aplica vopsea sau un al doilea strat de produs înainte de 

uscarea totală.  

 Curățarea ustensilelor folosite se realizează cu apă, imediat după folosire.  

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  

      - Aspect                                                               Lichid opac. 

 - Culoare                                                            Crem. 

 - Miros                                                                Caracteristic. 

 - Densitate la 20ºC                                           1.180 ± 0.020 g/ml. 

 - pH                                                                     0.8-1.8 

 - Vâscozitate (Brookfield R2 a 12 rpm)         Minim 100 mPa.s. 

 - Solubilitate                                                      Totală în apă. 

 

MOD DE APLICARE :  

AGITAȚI ÎNAINTE DE FOLOSIRE 

Se aplică cu pensula, trafalete sau prin pulverizare. Nu se recomandă diluarea.  

 Suprafeţe cu resturi de vopsea şi oxid vechi: se răzuieşte suprafaţa pentru a facilita pătrunderea produsului şi 

apoi se aplică primul strat.  

 Suprafeţele impregnate cu calamină: se aplică nisip pentru a se obţine o grunduire perfectă şi apoi se aplică o 

mână de produs.  

 Suprafeţe cu puţin oxid: Se curăţă praful şi se aplică o mână de produs. Timp aproximativ de uscare: 2 ore. 

Nu se aplică vopsea, şi nici o a doua mână înainte de scurgerea acestui timp.  
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Curăţarea echipamentului se face cu apă, imediat după folosirea sa.  

 

APLICĂRI:  

        PAVON poate fi folosit într-o gamă largă de aplicări: industria navală, industria auto, industria de întreţinere, 

industria construcţiilor; pentru tratarea gardurilor, ferestrelor, uneltelor, reparaţii gospodăreşti. 

 

MĂSURI DE PRECAUȚIE:  

 Iritant pentru ochi. A se evita contactul cu ochii. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi 

consultaţi medicul. 

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 A se evita contactul cu pielea. A nu se înghiți.  

 În caz de accident sunați la +40213183606 / Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, str. Dr. Leonte, 

nr.1-3, sector 5  

 A se depozita în ambalajul original. Eliminați recipientul/conținutul în locurile special amenajate. 

 A se evita condițiile extreme de frig și îngheț sau razele directe ale soarelui.  

 A nu se aplica la temperaturi inferioare de 5ºC. 

  A nu se aplica atunci când există riscul apariției de precipitații.  

 A se aplica în locuri bine ventilate. Dacă ventilația nu este adecvată, se va utiliza masca de protecție. Uz 

profesional. 

 

Informațiile și recomandările pe care le oferim, considerăm că sunt corecte, deoarece se bazează pe cercetarea și 

experiența noastră. Datorită faptului că aplicarea produsului revine clientului, nu ne asumăm responsabilitățile 

derivate în urma folosirii incorecte a acestuia. 
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