
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei 
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi 
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul 
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se 
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe 
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.
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Descriere

 Este o vopsea 100% acrilică pentru uz exterior.  Reactionează foarte bine la frecare 
(conform din 53778)

Proprietăţi

• Această vopsea poate fi folosită pentru acoperirea suprafeţelor noi sau vechi (pereți, 
lemn, gips, carton).

• Asigură o foarte bună acoperire și o strălucire deosebită. 
• Culoarea rezistă foarte bine chiar și în cele mai dificile condiții atmosferice (inclusiv 

radiații ultra-violete). 
• Este rezistentă la acţiunea substanţelor alcaline, a apei şi reacționează foarte bine la 

frecare (conform DIN 53778).

Ambalare:  în cutii de 3 L, 9 L, 15 L

CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate specifică 1.57- 1.59 kg/L

Luminozitate (L*, 100 μm peliculă umedă) min 95

Subtonalități de galben (b*, 100 μm peliculă umedă) max 2,5

Rata de contrast (%, 100 μm peliculă umedă) min 89

Strălucire (gloss 85 deg, 100 μm peliculă umedă) max 8

Consum : 8,5 – 10,5 m2 / L

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

• Pentru o bună aderență pe suprafaţa de vopsit, aceasta trebuie curățată de impurităţi, 
grăsimi, resturi vechi de vopsea, umezeală. 

• Omogenizați înainte de folosire.  
• Dacă suprafața se vopsește pentru prima dată este recomandat a se amesteca în 

proporție de 10 - 20% cu apă. 
• Dacă suprafața a mai fost vopsită, se diluează 1:1 cu apă. 
• Evitați aplicarea sub temperatura de 50C.
• Închideţi ermetic după folosire. 
• Feriți materialul de îngheț.
• A nu se lăsa la îndemâna copiilor.


