
Vopsele lavabile

• de interior
• de exterior

Tencuieli decorative

• acrilice
• siliconice

Grunduri

Tencuială decorativă de soclu



Vopsea lavabilă pentru interior

 � Vopsea lavabilă de interior, pe bază de dispersie acrilică.
 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, suprafeţe gletuite, din 
beton, gips, gips-carton, azbociment, cărămidă, de la clădirile 
vechi şi noi. 

 � Asigură o suprafaţă estetică, uşor de curăţat. 
 � Permite respiraţia naturală a peretelui, asigură o bună 
permeabilitate la vaporii de apă.

 � Nu se colorează. 
 � Consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

 � Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă, gata preparată, 
cu aspect mat.

 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, gletuite, de beton, gips, 
gips-carton, azbociment, cărămidă, de la clădirile vechi şi noi.

 � Asigură o suprafaţă estetică, uşor de curăţat.
 � Permite respiraţia naturală a peretelui.
 � Se colorează în nuanţe pastelate, maxim 130 nuanţe. 
 � Consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

ORIGO - VOpsea laVabIlă acRIlIcă  
de InteRIOR

alFa - VOpsea laVabIlă acRIlIcă  
de InteRIOR

Cod Denumire Ambalare

901300 ORIGO-Lavabila interior acryl 15L 15L

Cod Denumire Ambalare

901301 ALFA-Lavabila interior acryl 15L 15L

901348 ALFA-Lavabila interior acryl 2,5L 2,5L

Descoperă noutăţile!
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Vopsea lavabilă pentru exteriorVopsea lavabilă pentru interior

 � Vopsea lavabilă de exterior, pe bază de dispersie acrilică.
 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, suprafeţe gletuite, din 
beton, gips, gips-carton, azbociment, cărămidă, de la clădirile 
vechi şi noi. 

 � Asigură o suprafaţă estetică, uşor de curăţat. 
 � Permite respiraţia naturală a peretelui, asigură o bună 
permeabilitate la vaporii de apă.

 � Se colorează în toate nuanţele paletarului REVCO. 
 � Consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

eXteRIOR - VOpsea laVabIlă acRIlIcă 
de eXteRIOR

Cod Denumire Ambalare

901305 EXTERIOR B1-Lavabila exterior acryl 10L 10L

901342 EXTERIOR B1-Lavabila exterior acryl 2,5L 2,5L

901306 EXTERIOR B2-Lavabila exterior acryl 10L 10L

901343 EXTERIOR B2-Lavabila exterior acryl 2,5L 2,5L

901307 EXTERIOR B3-Lavabila exterior acryl 10L 10L

901344 EXTERIOR B3-Lavabila exterior acryl 2,5L 2,5L

= valabil pe Comandă speCială
 � Vopsea lavabilă de exterior, pe bază de dispersie 
siliconică.

 � Adecvată pentru suprafeţe tencuite, suprafeţe gletuite, 
din beton, gips, gips-carton, azbociment, cărămidă, de 
la clădirile vechi şi noi. 

 � Se colorează în toate nuanţele paletarului REVCO.
 � Conferă un grad crescut de respiraţie a peretelui şi 
asigură o bună permeabilitate la vaporii de apă.

 � Are proprietăţi de autocurăţire.
 � Este recomandată pentru vopsirea pereţilor izolaţi cu 
vată bazaltică.

 � Consum: 10 mp / 1 litru, pentru un singur strat.

VaRIO - VOpsea laVabIlă sIlIcOnIcă 
de eXteRIOR

Cod Denumire Ambalare

901318 VARIO-Lavabila exterior siliconica B1 10L 10L

901366 VARIO-Lavabila exterior siliconica B1 2,5L 2,5L

901319 VARIO-Lavabila exterior siliconica B2 10L 10L

901367 VARIO-Lavabila exterior siliconica B2 2,5L 2,5L

901320 VARIO-Lavabila exterior siliconica B3 10L 10L

901368 VARIO-Lavabila exterior siliconica B3 2,5L 2,5L

= valabil pe Comandă speCială
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Grund pentru vopsea lavabilă

tencuială decorativă

 � Grund universal pe bază de apă, cu granulaţie extrem de fină indicat pentru 
amorsarea în profunzime, impregnarea diferitelor suprafeţe de perete. 

 � Formează o punte de legătură profund impregnată între suprafaţă şi stratul de 
finisare.

 � Reduce consumul specific de vopsea pentru pereţi.
 � Se poate utiliza atât pentru vopsele lavabile acrilice cât şi pentru cele siliconice.

 � Tencuială decorativă albă pe bază de acril. 
 � Indicată pentru decorarea zidăriilor exterioare şi interioare ale clădirilor vechi şi noi, 
şi pentru acoperirea suprafeţelor tencuite ale sistemelor termoizolante la faţade. 

 � Lucrabilitate foarte bună.
 � Elasticitate şi rezistenţă la intemperii.
 � Efecte: granulată sau cu striaţii.
 � Se colorează în toate nuanţele paletarului REVCO.
 � Se utilizează cu grundul pentru tencuieli, colorat în nuanţa tencuielii.

GRund ImpReGnaRe pentRu VOpsea laVabIlă

VaRIO - tencuIală decORatIVă de eXteRIOR  
pe bază de acRIl

Cod Denumire Ambalare

901308 Grund impregnare pentru lavabile acryl 10L 10L

901347 Grund impregnare pentru lavabile acryl 2,5L 2,5L

Cod Denumire Ambalare Consum

901314 VARIO-Tenc. granulata acryl 1,5mm B1 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901315 VARIO-Tenc. granulata acryl 1,5mm B2 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901323 VARIO-Tenc. granulata acryl 1mm B1 15Kg 15kg 1,5-1,7kg/mp

901327 VARIO-Tenc. granulata acryl 1mm B2 15Kg 15kg 1,5-1,7kg/mp

901335 VARIO-Tenc. granulata acryl 2,5mm B1 15Kg 15kg 3-3,2kg/mp

901336 VARIO-Tenc. granulata acryl 2,5mm B2 15Kg 15kg 3-3,2kg/mp

901312 VARIO-Tencuiala striata acryl 2mm B1 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901313 VARIO-Tencuiala striata acryl 2mm B2 15Kg 15kg 2,4-2,6kg/mp

901337 VARIO-Tencuiala striata acryl 3mm B1 15Kg 15kg 2,7-2,9kg/mp

901338 VARIO-Tencuiala striata acryl 3mm B2 15Kg 15kg 2,7-2,9kg/mp

= valabil pe Comandă speCială
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Grund pentru tencuială decorativă

Grund pentru vopsea lavabilă

 � Tencuială decorativă albă, pe bază de acril.
 � Indicată atât pentru decorarea zidăriilor exterioare şi 
interioare la clădirile vechi şi noi, cât şi pentru acoperirea 
suprafeţelor tencuite ale sistemelor termoizolante la faţade. 

 � Se colorează în 109 nuanţe.
 � Se utilizează cu grund pentru tencuieli colorat în nuanţa 
tencuielii.

 � Efecte: granulată sau cu striaţii.

 � Este indicat ca strat de bază pentru suprafeţele interioare şi 
exterioare ale clădirilor noi sau vechi, înainte de aplicarea 
tencuielii colorate şi decorative. 

 � Primer-ul pentru tencuieli este un material de umplere pe 
bază de cuarţ. 

 � Rezistenţă la radiaţii UV. 
 � Se colorează în nuanţa tencuielii ce urmează să fie aplicată 
deasupra.

 � Tencuială decorativă albă, pe bază de silicon. 
 � Indicată pentru decorarea zidăriilor exterioare şi interioare ale 
clădirilor vechi şi noi, şi pentru acoperirea suprafeţelor tencuite ale 
sistemelor termoizolante la faţade. 

 � Lucrabilitate foarte bună. 
 � Elasticitate şi rezistenţă la intemperii. 
 � Efecte: granulată sau cu striaţii.
 � Se colorează în 264 nuanţe.
 � Se utilizează cu grundul pentru tencuieli, colorat în nuanţa tencuielii.
 � Conferă un grad crescut de respiraţie a peretelui şi asigură o bună 
permeabilitate la vaporii de apă.

 � Are proprietăţi de autocurăţire.
 � Este recomandată pentru tencuirea pereţilor izolaţi cu vată bazaltică.

neO - tencuIală decORatIVă de 
eXteRIOR pe bază de acRIl

pRImeR putz - GRund pentRu 
tencuIală

VaRIO - tencuIală decORatIVă de 
eXteRIOR pe bază de sIlIcOn

Cod Denumire Ambalare Consum

901311 NEO-Tencuiala granulata 1,5mm 15Kg 15kg 2,5kg/mp

901310 NEO-Tencuiala striata acryl 1,8mm 15Kg 15kg 2,5kg/mp

Cod Denumire Ambalare

901309 Primer putz-grund tencuiala acryl 15Kg 15kg

901346 Primer putz-grund tencuiala acryl 3,75KG 3,75kg

Cod Denumire Ambalare Consum

901316 VARIO-Tenc. granulata Silikon 1,5mm B1 15Kg 15kg 2,5kg/mp

901317 VARIO-Tenc. granulata Silikon 1,5mm B2 15Kg 15kg 2,5kg/mp

901339 VARIO-Tenc. granulata Silikon 2,5mm B1 15Kg 15kg 3-3,2kg/mp

901321 VARIO-Tenc. granulata Silikon 2,5mm B2 15kg 15kg 3-3,2kg/mp

901325 VARIO-Tencuiala striata silikon 2mm B1 15Kg 15kg 2,7kg/mp

901322 VARIO-Tencuiala striata Silikon 2mm B2 15Kg 15kg 2,7kg/mp

= valabil pe Comandă speCială
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tencuială decorativă pentru soclu

 � Granule din granit de 1mm, pentru tencuiala decorativă de soclu. 
 � Paleta de culori pentru granulele de granit are 11 nuanţe. 
 � Din cele 11 nuanţe se pot face 1001 combinaţii. 
 � Se poate opta pentru una din variantele: 
	 	 •	UniTON - 4 pungi de granule de aceeaşi culoare; 
	 	 •	UniTON MIX - 3 pungi de granule de aceeaşi   
  culoare şi 1 pungă de altă culoare; 
	 	 •	DoubleTON - 2 pungi de granule de o culoare şi  
  2 pungi de granule de altă culoare; 
	 	 •	DoubleTON MIX - 2 pungi de granule de o culoare,  
  1 pungă de o culoare şi 1 pungă de altă culoare; 
	 	 •	4 MIX - 4 pungi de granule de culori diferite.

 � O găleată de tencuială decorativă de soclu conţine 2 
componente:  adeziv pentru granule MINI granit (1buc) şi 
granule MINI de granit (4buc). 

RemIX GRanule mInI - GRanule pentRu 
tencuIala decORatIVă de sOclu

adezIV pentRu tencuIala  
decORatIVă de sOclu

Cod Denumire Ambalare

901395 Adeziv tenc.soclu pentru granule MINI granit 4KG 4kg

Cod Denumire Ambalare Culoare

901380 ReMix GranuleMINI granit 1mm maro 2,75Kg 3535B 2,75kg

901381 ReMix GranuleMINI granit 1mm negru 2,75Kg 3535F 2,75kg

901382 ReMix GranuleMINI granit 1mm gri 2,75Kg 3535G 2,75kg

901383 ReMix GranuleMINI granit 1mm nisipiu 2,75Kg 3535H 2,75kg

901384 ReMix GranuleMINI granit 1mm albastr 2,75Kg 3535K 2,75kg

901385 ReMix GranuleMINI granit 1mm natur1 2,75Kg 3535N1 2,75kg

901386 ReMix GranuleMINI granit 1mm rosu 2,75Kg 3535P 2,75kg

901387 ReMix GranuleMINI granit 1mm galben 2,75Kg 3535S 2,75kg

901388 ReMix GranuleMINI granit 1mm verde d 2,75KG 3535V 2,75kg

901389 ReMix GranuleMINI granit 1mm alb 2,75Kg 3535W 2,75kg

901390 ReMix GranuleMINI granit 1mm verde 2,75KG 3535Z 2,75kg

UniTON

DoubleTON MIX

UniTON MIX

4 MIX

DoubleTON
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