
 

 
 

RASINA ALCHIDICA GRASA CORAL 700-80%W                                                                                                 SPECIFICATIE 
TEHNICA 

RESINS                                                                                                                                                                        95/2009 Ed.1 Rev.3  

 

RASINA ALCHIDICA GRASA CORAL 700-80%W 
 
 
DESCRIERE Este o răşină alchidicǎ grasǎ “high solid” cu vǎscozitate redusǎ          

pe bază de uleiuri vegetale, polioli, anhidride şi solvenţi         
organici. Răşina se livrează tipizată 80 % în white spirit.          
Uscarea peliculei în compoziţia căreia intră această răşină are         
loc prin mecanism fizic (evaporare solvenţi) şi conversie        
chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. 

 
RECOMANDĂRI Se utilizează ca liant în finisările cu uscare oxidativă pentru          

lacuri incolore și colorate, grunduri şi emailuri decorative şi de          
protecţie cu conținut redus de solvent (VOC < 300 g / L),            
aplicabile prin pensulare sau pulverizare utilizate la interior şi         
exterior. Sicativarea recomandatǎ: 0.07- 0.1% cobalt, 0.1 – 0.3         
% calciu și 0.3 – 0.5 % zirconiu (metal exprimat la rǎsina            
100% solidǎ). În cazul utilizarii rasinii în formulări cu apă și           
agenți speciali de inglobare se recomanda procente mai mari de          
sicativi și introducerea în sistem a octoatului de zinc în amestec           
cu cel de calciu. Pentru a imbunatati performantele        
formulărilor în care se utilizează aceasta rasina se pot face          
amestecuri cu rasina Coral 633 sau Coral 600. 

 
 

DATE TEHNICE 
 

ASPECT lichid clar 
CLARITATE SOLUȚIE 40% W buna 
CONȚINUT MASIC DE SOLIDE 80 ± 1% 
TIMP DE SCURGERE  35 - 70 sec, DIN Cup 4 mm, 200C, soluție 60% 
DENSITATE 0.96 ± 0.05 g/cm3 

CULOARE, SOLUȚIE 40%W, max. 5 mg I2 / 100 cm3 

ACIDITATE, max 15 mg KOH / g rasina 100% 
 

DATE DE APLICARE 
 

SOLUBILITATE COMPATIBILITATE 
Hidrocarburi alifatice – solubila Rasini alchidice grase – compatibila 
Hidrocarburi aromatice – solubila Rasini alchidice medii – parțial compatibila 
Alcooli inferiori – partial solubila Rasini alchidice slabe – incompatibilă 
Alcooli superiori – insolubila Nitroceluloza – incompatibilă 
Esteri – partial solubila Rasini melaminice – incompatibilă 

 

  
Page 1/3 www.national-paints.com 

 

 



 

 
 

RASINA ALCHIDICA GRASA CORAL 700-80%W                                                                                                 SPECIFICATIE 
TEHNICA 

RESINS                                                                                                                                                                        95/2009 Ed.1 Rev.3  

Cetone - solubila Rasini cetonice – limitat compatibila 
 

 
AMBALARE 

 

AMBALARE butoaie 220 L, containere IBC 1m3 sau cisterne auto 
 

 
DATE SUPLIMENTARE 

 

VALABILITATE la 20ºC Produsul este garantat 12 luni de la data fabricaţiei, cu          
respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare, transport şi       
manipulare corespunzătoare. 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ Produsul conţine solvenţi organici cu caracter FOARTE       
INFLAMABIL şi NOCIV din categoria hidrocarburilor      
aromatice (exceptând benzenul). Toate operaţiile de manipulare,       
transport, depozitare, utilizare, distrugere rezidii se vor face        
aplicând cu stricteţe normele de prevenire incendiilor, normele de         
protecţia muncii şi igienă sanitară în vigoare. Punct de         
inflamabilitate:   41 °C. 
Stingere incendii: CO2, spumă chimică, nisip. Apa se utilizează         
numai pentru protecţie prin răcire. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de           
securitate a produsului. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi F.D.S. 95 

 
DEPOZITARE SI MANIPULARE 

 

DEPOZITARE 
 

Depozitarea se face în spaţii închise, uscate, acoperite, aerisite,         
ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare, departe de sursele de           
foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În             
spaţiile de depozitare trebuie să se menţină o curăţenie perfectă          
prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. In spaţiul de        
depozitare se va asigura o ventilaţie corespunzătoare naturală sau         
mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri         
explozive.  
Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului şi se          
vor respecta indicaţiile de pe aceasta. 

 
NOTA:Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în această specificaţie tehnică, numai în cazul            
respectării detaliilor de aplicare.  

              Emitere: 01.11.2016 
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