
 
 
 
 

FISA TEHNICA 
 

 
PRODUS: 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 negrualbăstrui, care protejează metalul de oxidările 

ulterioare, folosind în acelaşi timp ca bază fermă pentru vopsire sau alte finisaje. 

 

PROPIETATI:  

 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 email. 

Se poate renunţă 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, depinzand de temperatura 

atmosferica.  

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

de produs înainte de uscarea totala.  

 Curatarea ustensilelor folosite se realizeaza cu apa, imediat dupa folosire.  

 

      DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
      - Aspect..................................................: Lichid opac. 
 - Culoare.......................................................: Crem. 
 - Miros..........................................................: Caracteristic. 
 - Densitate la 20 ºC...................................: 1.180 ± 0.020 g/ml. 
 - pH............................................................: 0.8-1.8. 
 - Vascozitate (Brookfield R2 a 12 rpm)*......: Minim 100 mPa.s. 
 - Solubilitate..............................................: Total en agua. 
 
 

 
 



MOD DE APLICARE :  

AGITATI INAINTE DE FOLOSIRE 
1. Se aplică cu bidineaua, rola sau prin pulverizare. Nu se recomandă diluarea.  

2. Suprafeţe cu resturi de vopsea şi oxid vechi: Se răzuieşte suprafaţa pentru 

facilita pătrunderea produsului şi apoi se aplică prima mână.  

3. Suprafeţele impregnate cu calamină: Se aplică nisip pentru a se obţine o 

grunduire perfectă şi apoi se aplică o mână de produs.  

4. 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.  

Curăţarea echipamentului se face cu apă, imediat după folosirea sa.  

 
APLICARI:  

 PAVON poate fi folosit într-o gamă largă de aplicări. Ca transformator de oxid 

care poate fi folosit în toate acele industrii care folosesc metalul, ca de exemplu: 

industria navală, industria auto, industria de întreţinere, industria construcţilor 

(pentru tratarea îngrăditurilor, ferestrelor, ustensilelor, etc.), reparaţii 

gospodăreşti, etc. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R36 - Iritant pentru ochi. 

S2 – A un se lasa la indemana copiilor.  
S 24 - A se evita contactul cu pielea. 
S 25 - A se evita contactul cu ochii. 
S 26 - În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi 
consultaţi medicul. 
A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 
de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 
Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 
Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 
S 36/37/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască 
de protecţie pentru ochi/faţă. 
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