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Vopsea emulsionată superlavabilă de calitate 
premium, are o mare putere de acoperire, 
excelente proprietăți de nivelare și rezistență 
excepțională la spălări frecvente și condiții meteo.

VITEX CLASSIC

Vopsea emulsionată certificată ecologic, inodoră, 
nu conține amoniac și alte substanțe periculoase 
cum ar fi: hidrocarburi aromatice, formaldehidă 
liberă, metale grele, etc. Finisaj mat de un alb 
excelent, putere mare de acoperire. Datorită 
formulei sale speciale previne dezvoltarea 
microbilor (bacterii, ciuperci) pe pelicula de 
vopsea. Ideală pentru camera copiilor.

VITEX ECO

Vopsea pe bază de apă ce conține rășini acrilice specifice 
și pigmenți metalici, cu o formulă specială care conferă o 
finisare metalică. Disponibilă în 3 nuanțe de bază: Argintiu, 
Auriu și Bronz. Nuanța Argintiu poate fi folosită ca bază în 
sistemul de colorare pentru a prepara alte nuanțe. Asigură 
izolare termică, datorită capacității sale de a reflecta radiațiile. 
Este inodoră în timpul aplicării. Se poate aplica pe: zidărie, 
lemn, plastic, metal, după pregătirea adecvată a peretelui.

VITEX METALLICO

Vopsea emulsionată albă, rezistentă la foc, 
ideală pentru protejarea pereților și suprafețelor 
de beton împotriva incendiilor. Vopseaua este 
certificată de LGAI Centrul Tehnologic SA 
Barcelona și aprobată de Departamentul de 
pompieri din Grecia.

VITEX IgnIfug

Vopsea emulsionată certificată ecologic, cu grad 
ridicat de acoperire. Ușor de aplicat, cu proprietăți 
foarte bune de uniformizare a suprafeței, lăsând o 
suprafață netedă și plată.

VITO ECO

Vopsea albă pe bază de apă cu mare putere de 
acoperire, inodoră. Vopsea de calitate la nivel de preț 
economic.

VIPOL

Vopsea lavabilă decorativă în dispersie apoasă 
pentru uz interior. Are aderență foarte bună, se 
aplică ușor și are un grad de acoperire ridicat.  Este 
aproape inodoră. Destinată decorării pereților, 
plafoanelor, plăcilor din gipscarton. Permite 
suprafețelor să respire.

VI PLuS

Vopsea decorativă în dispersie apoasă pentru 
interior. Vopsea cu aderență bună, ușor de aplicat, 
ideală pentru decorarea pereților interiori, tavane, 
gips-carton, etc.

VI
Vopsea emulsionată destinată spațiilor cu umiditate 
ridicată și vapori: băi, bucătării, etc. Conferă protecție 
împotriva mucegaiului și a ciupercilor. Are putere 
mare de acoperire, întindere excelentă și oferă 
suprafeței un aspect alb imaculat.

KITCHEn&BATH
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Vopsea pe bază de 100% rășini acrilice, de înaltă 
calitate, pentru exterior. Are o putere mare de 
acoperire, rezistență foarte bună la condițiile 
meteo și la spălări intense. Finisajul este mat, 
neted și asigură suprafețe cu permeabilitate la 
vapori.  

ACRYLAn VOPSEA ACRILICĂ 100% 

Vopsea 100% acrilică cu proprietăți termoizolante. 
Este o vopsea inovativă cu înalte proprietăți 
reflectorizante și conductivitate termică scăzută. 
Caracteristica principală a acestei vopsele 
este păstrarea aceleiași temperaturi în clădire, 
diminuând astfel consumul de energie utilizat 
pentru încălzirea sau răcirea suprafeței. Produs 
certificat RECE REFLECTORIZANT.

ACRYLAn THERMO-BLOCK 

Vopsea elastică pe bază de 100% rășini acrilice, 
pentru exterior. Rezistență foarte bună la condiții 
meteorologice extreme, la poluarea atmosferică 
și la mediul salin. Urmărește contracțiile și 
dilatările suprafețelor, păstrându-și elasticitatea și 
permeabilitatea la vaporii din interior. 

ACRYLAn ELASTIC 

Vopsea pe bază de silicon pentru exterior, cu 
capacitate de absorbție a apei redusă, dar cu o 
bună permeabilitate la vaporii de apă. Ideală pentru 
utilizarea în zonele cu umiditate ridicată și condiții 
meteo extreme.

ACRYLAn SILICOn 
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Soluție hidroizolantă hibrid elastomerică, realizată 
printr-o tehnologie nouă, pe bază de emulsie acril 
poliuretanică. Formează o membrană elastică,  
cu rezistență ridicată la acumularea de apă, la 
presiuni statice ale apei, la îmbătrânire, cu reflexie 
solară ridicată 93%. Aderă excelent pe toate 
materialele de construcții folosite la acoperișuri.

HYROOf HYBRId Pu 

Vopsea hidroizolantă pentru acoperișuri și 
terase. Datorită compoziției sale, vopseaua 
este rezistentă la condiții climatice extreme, 
păstrându-și elasticitatea în timp. Este certificată 
ca material RECE REFLECTORIZANT.

VITACRYL IzOLAţIE TERASE 

Amorsă hibrid pe bază de apă, ideală pentru 
pregătirea suprafețelor ce urmează a fi 
impermeabilizate cu HYROOF Hybrid PU. Are o 
putere mare de penetrare, impermeabilizare și 
stabilizare a suprafețelor. Are o aderență puternică 
pe beton, membrane bituminoase, dale de ciment, 
suprafețe acrilice sau vopsele poliuretanice. Este 
ușor colorată în scopul detectării zonei amorsate. 
Este ecologică și ușor de utilizat.

HYROOf PRIMER HYBRId Pu

Bandă de consolidare din poliester, destinată 
ranforsării zonelor de îmbinare, la colțuri, parapeți, 
rosturi, fisuri, jgheaburi sau pentru a îmbunătăți 
performanța sistemului de hidroizolare HYROOF 
Hybrid PU.

HYROOf BAndĂ POLIESTER
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Amorsă acrilică siliconică, pe bază de apă, 
ecologică, transparentă, concepută special pentru 
a conferi o aderență puternică. Are o capacitate 
de penetrare excepțională în substraturi minerale 
poroase. Ideală a se utiliza înainte de aplicarea 
stratului final de acoperire pe bază de apă.

ACRYLAn unCO ECO 

Amorsă pe bază de rășini acrilice cu conținut de 
nisip de cuarț, ideală pentru suprafețele netede 
și cu grad de absorbție scăzut. Adecvată pentru 
utilizare atât la interior cât și la exterior. Creează 
o suprafață aspră și condiții ideale de aderență 
pentru aplicarea șapelor de ciment, plăcilor 
termoizolante, tencuielilor. Poate fi utilizată și ca 
adeziv sau chit pentru țigle. 

SuPERBOnd PRIMER

Grund pe bază de apă și 100% rășini acrilice, 
ecologic, culoare alb intens și textură mată. Oferă 
o acoperire bună și este ideal în cazul schimbărilor 
drastice de culoare.

BLAnCO ECO

Grund acrilic transparent pe bază de solvent. 
Ideal pentru stabilizarea suprafețelor acoperite 
cu vopsele sau dispersii de calitate scăzută, humă 
sau var. Oferă suprafețelor impermeabilizare, 
asigurând în același timp permeabilitate la vapori, 
permite suprafețelor să respire.

duROVIT

Amorsă 100% acrilică, pe bază de apă, inodoră, cu o 
aderență excelentă la suprafețe. Reduce capacitatea 
de absorbție a suprafeței și o pregătește pentru 
stratul final.

PRIMER

Amorsă acrilică pe bază de solvent cu proprietăți 
de izolare. Datorită compoziției sale este ideală 
pentru utilizarea în zonele de utilitate publică, dar 
și în spațiile casnice, pe suprafețe cu probleme: 
pătate de fum, funingine, gaze arse, grăsime, 
îngălbenire, diverse alte pete. Conferă o rezistență 
excelentă la vapori de apă și mucegai.

VITOSIn

Amorsă acrilică pe bază de apă, cu proprietăți 
excelente de umplere pentru gips carton, ipsos, 
suprafețe de beton, etc. Acoperă complet orice 
denivelare de pe suprafețe, asigură un finisaj perfect 
dintr-un singur strat. 

AMORSĂ PEnTRu gIPS CARTOn 
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Chit acrilic destinat atât suprafețelor interioare 
cât și exterioare. Are proprietăți bune de 
umplere, ușor de șlefuit și conferă o suprafață 
netedă pereților din ipsos, beton sau lemn. 
Are o rezistență excelentă la condiții meteo 
nefavorabile, lovituri, alcalinitate.

CHIT ACRILIC

Glet profesional de finisaj, sub formă de pastă 
de culoare albă, granulație fină, gata de utilizare. 
Conferă un finisaj foarte neted, ideal pentru pereții 
interiori și plafoane în cazul în care este necesară o 
finisare perfectă a suprafeței (iluminare puternică, 
decorarea suprafeței cu vopsele speciale). Are o 
capacitate excelentă de umplere, se aplică și se 
șlefuiește foarte ușor.

VISTO REAdY SMOOTH

Chit acrilic ușor sub formă de pastă, gata de utilizare, 
destinat reparațiilor, umplerii fisurilor mari și mici 
ale pereților interiori din: beton, lemn, plăci de gips 
carton. Se usucă foarte repede, nu se contractă și este 
ușor de șlefuit.

CHIT ACRILIC ușOR

Chit elastomeric, acrilic pe bază de apă, utilizat 
pentru repararea și impermeabilizarea suprafețelor 
interioare și exterioare. Pentru fisuri de până la 1 cm 
din suprafețele de beton, cărămidă, ipsos, ciment, 
lemn, plăci de gipscarton, etc. Are o stabilitate 
ridicată, contracție redusă și nu crapă.

CHIT ELASTOMERIC

Chit acrilic pentru șpaclu, solubil în apă, ideal 
pentru prelucrarea și acoperirea pereților, 
tencuielilor, betonului, plăcilor de gipscarton, 
plăcilor de ciment, atât la interior cât și la exterior. 
Este ușor de folosit, se usucă rapid fără a se crăpa și 
conferă o suprafață netedă, ideală pentru vopsire.

VISTO CHIT ACRILIC

Glet profesional de finisaj, sub formă de pastă de 
culoare albă, gata de utilizare. Conferă un finisaj 
neted și uniform, ideal pentru pereții interiori și 
plafoane, pentru suprafețe din ipsos, gipscarton și 
beton. Are o capacitate excelentă de umplere, se 
aplică și se șlefuiește foarte ușor.

VISTO REAdY fInE
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Vopsea acrilică pe bază de apă pentru vopsirea 
suprafețelor de beton expuse. Aplicarea se face 
direct pe beton, tencuială, cărămidă și alte suprafețe 
alcaline. Disponibilă în culoarea albă și alte 4 nuanțe.

VOPSEA CIMEnT PE BAzĂ dE APĂ

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru vopsirea 
suprafețelor de beton. Aplicarea se face direct pe 
beton, are o durabilitate ridicată, proprietăți bune 
de nivelare. Disponibilă în culoarea gri.

VITO VOPSEA PEnTRu CIMEnT 

Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru vopsirea 
suprafețelor de beton. Are o durabilitate ridicată la 
condiții climatice extreme și poluare atmosferică. Are o 
aderență ridicată și conferă o duritate puternică pereților 
și planșeelor din dale de beton, pavaje, terenuri sportive, 
garaje, etc. Disponibilă în culoarea albă și alte 8 nuanțe 
gata preparate.

CIMEnTOL VOPSEA PEnTRu CIMEnT

Vopsea texturată cu durabilitate ridicată, 
destinată suprafețelor interioare și exterioare. 
Disponibilă în culoarea albă.

RELIEf VOPSEA TEXTuRATĂ
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Vopsea email poliuretanică pe bază de apă pentru lemn, 
destinată atât la interior cât și la exterior. Certificată ecologic 
și antimicrobian, îmbogățită cu filtre UV pentru mărirea 
durabilității în utilizarea la exterior. Are o elasticitate 
puternică și nu suferă modificări în timp, nu se îngălbenește. 
Ideală pentru zone igienice sensibile, pentru camera 
copiilor, pentru vopsirea jucăriilor, mobilierului, pentru 
zonele cu trafic intens. Destinată suprafețelor din lemn, 
metal, tencuială, sticlă, PVC, aluminiu, suprafețe galvanizate, 
etc. Aderă foarte bine inclusiv pe suprafețele tratate anterior 
cu emailuri alchidice (vopsele pe bază de ulei).

AQuAVIT ECO

Amorsă alchidică pe bază de solvent, de culoare 
alb mat. Oferă un substrat perfect pentru lacuri, 
mai ales dacă este aplicată pe suprafețe din lemn. 
Poate fi acoperită în aceeași zi cu vopsele atât pe 
bază de apă cât și pe bază de solvent.

VELATuRA

Amorsă pe bază de apă, de culoare alb mat, 
adecvată pentru suprafețele din lemn, ipsos și chit. 
Are proprietăți excelente de încărcare și șlefuire, o 
bună aderență pe toate suprafețele, chiar și pe cele 
care au fost vopsite anterior (inclusiv cu vopsea pe 
bază de clei).

VELATuRA ECO

Vopsea email poliuretanică pe bază de solvent, de 
calitate superioară pentru lemn. Destinată atât la 
interior cât și la exterior. Are o duritate și o elasticitate 
puternică. Ideală pentru uși, ferestre, dulapuri, etc. 
Conferă o durabilitate excelentă la îngălbenire și 
spălare.

PLATInuM
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Vopsea email 3 în 1, lucioasă, anticorozivă, 
potrivită și pentru aplicare directă. Destinată 
suprafețelor metalice tratate anterior, suprafețelor 
ruginite sau proaspăt vopsite. Poate fi aplicată și 
peste vopseaua veche. Disponibilă în nuanțe gata 
preparate.

dIRECT-1

Email pe bază de rășini alchidice, rezistent, 
durabil, adecvat pentru utilizare atât la interior cât 
și la exterior. Asigură un finisaj perfect anticoroziv, 
durabil, luciu intens pe orice suprafață metalică. 
Are o duritate și putere mare de acoperire. 
Disponibil în 44 de culori gata preparate ce nu își 
schimbă nuanța de-a lungul timpului.

VEROLAC

Email pe bază de rășini alchidice pentru lemn și metal. 
Potrivit pentru interior și exterior, are o putere de 
acoperire excelentă, o bună elasticitate, şi proprietăți 
de nivelare, ceea ce-i conferă un finisaj complet. 
Poate fi aplicat şi pe suprafețe din lemn, cum ar fi: 
uși, ferestre, dulapuri, etc deoarece are o durabilitate 
ridicată și rezistență bună la spălat.

VI EnAMEL

Email alchidic, siliconat, pe bază de solvent, destinat 
suprafețelor metalice atât în interior cât și în exterior. 
Datorită conținutului ridicat de granule de oxid de 
fier și mică, conferă suprafeței vopsite luciu metalic 
și un finisaj catifelat. Disponibil gata preparat în 
culoarea grafitului, culoare ce servește ca bază de 
colorare pentru alte 20 nuanțe propuse în paletar.

HEAVY METAL SILICOn EffECT 

Email alchidic pe bază de solvent, finisaj de tip 
“lovitură de ciocan”. Ideal pentru protecția și 
decorarea supafețelor metalice, conferă o aderență 
puternică. Disponibil în 13 culori gata preparate.

MARTELITE

Email pe bază de rășini alchidice și silicon, extrem de 
rezistent și durabil, adecvat pentru utilizarea atât la 
interior cât și la exterior, pe suprafețe metalice și din lemn. 
Are o duritate maximă, fără adaos de întăritor. Disponibil 
în trei culori: auriu, argintiu, bronz în nuanțe metalizate. 
Subliniază detaliile, ideal pentru suprafețe metalice cum 
ar fi: arcade ornamentale, rame de tablouri, mâna curentă 
a balustradelor, precum și pe alte suprafețe mari.

HEAVY METAL SILICOn
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Grund destinat suprafețelor metalice sau din 
lemn. Poate fi utilizat pentru tratarea în prealabil 
a suprafețelor, deoarece izolează și acoperă 
reparațiile efectuate pe acestea. Are proprietăți 
excelente de acoperire și nivelare. Disponibil în 
culorile alb și gri.

METAL PRIMER

Grund acrilic special, destinat suprafețelor 
lucioase. Are o aderență excelentă pe aluminiu, 
suprafețe zincate, oțel inoxidabil, cupru, PVC, 
sticlă, gresie, faianță, oglindă, etc.

gRund PENTRU SUPRAFEțE LUCIOASE

Grund anticoroziv bogat în conținut de pulbere 
de zinc, potrivit pentru grunduirea suprafețelor 
metalice în construcții industriale, construcții 
afectate de mediul salin, galvanizare la rece. 
Disponibil în culoarea gri.

gALVAnIzE 

Grund cu uscare rapidă, pe bază de rășini alchidice 
modificate, cu protecție anticorozivă excelentă. 
Reprezintă substratul perfect pentru emailurile 
folosite pe suprafețe metalice. Disponibil în 
culorile maro și gri.

AnTIRuST PRIMER

Grund anticoroziv pe bază de solvent, formulă fără 
plumb. Protejează eficient suprafețele metalice 
împotriva coroziunii și/sau oxidării.

MInIO 

Grund anticoroziv, bicomponent, cu aderență foarte 
puternică pe suprafețe netede și lucioase, cum ar fi: 
aluminiu, oțel galvanizat, tablă, poliester, sticlă și alte 
metale din oțel inoxidabil.

WASH PRIMER

Grund pe bază de rășini alchidice, cu un grad de 
protecție anti-corozivă ridicată. Reprezintă un 
substrat perfect cu putere mare de acoperire, 
elasticitate și grad ridicat de nivelare. Se utilizează 
pe suprafețele metalice care urmează să fie 
acoperite cu email.  Disponibil în culorile gri și maro.

VI AnTI-RuST PRIMER
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Soluție pe bază de poliuretan și solvent pentru 
conservarea și protecția suprafețelor din lemn (baiț 
și lac), atât la interior cât și la exterior. Pătrunde în 
porii lemnului formând un strat subțire ce protejează 
suprafețele, permițându-le în același timp să respire. 
Protejează lemnul împotriva umidității și a radiațiilor 
UV. Disponibilă în varianta incoloră, dar și în 11 nuanțe.

dIAXYL PLuS PE BAzĂ dE SOLVEnT

Conservant incolor pe bază de solvent pentru 
protejarea suprafețelor din lemn aflate la exterior. 
Are excelente proprietăți de penetrare și protejează 
lemnul în mod eficient împotriva ciupercilor ce 
produc putrezirea lemnului. Protejează de asemenea 
și împotriva decolorării lemnului, mucegaiului,  
petelor albastre.

dIAXYL PE BAzĂ dE SOLVEnT

Soluție pe bază de poliuretan și apă pentru 
conservarea și protecția suprafețelor din lemn 
(baiț și lac), atât la interior cât și la exterior. 
Pătrunde în porii lemnului formând un strat 
subțire ce protejează suprafețele, permițându-
le în același timp să respire. Protejează lemnul 
împotriva umidității și a radiațiilor UV. Disponibilă 
în varianta incoloră, dar și în 11 nuanțe.

dIAXYL PLuS PE BAzĂ dE APĂ

Conservant incolor pe bază de apă pentru protejarea 
suprafețelor din lemn aflate la exterior. Are excelente 
proprietăți de penetrare și protejează lemnul în mod 
eficient împotriva ciupercilor ce produc putrezirea 
lemnului. Protejează de asemenea și împotriva 
decolorării lemnului, mucegaiului, petelor albastre.

dIAXYL PE BAzĂ dE APĂ

Baiț protector și decorativ pe bază de solvent pentru 
protejarea suprafețelor din lemn aflate la interior sau 
la exterior. Datorită formulei speciale previne în mod 
eficient dezvoltarea mucegaiului și a ciupercilor în stratul 
de lemn. Evidențiază și intensifică frumusețea texturii 
lemnului. Pătrunde adânc în porii acestuia, protejându-l 
de umiditate și radiații UV. Disponibil în 11 nuanțe.

dIAXYL dECOR PE BAzĂ dE SOLVEnT

Baiț protector și decorativ pe bază de apă pentru 
protejarea suprafețelor din lemn aflate la interior 
sau la exterior. Datorită formulei speciale previne 
în mod eficient dezvoltarea mucegaiului și a 
ciupercilor în stratul de lemn. Evidențiază și 
intensifică frumusețea texturii lemnului. Pătrunde 
adânc în porii acestuia, protejându-l de umiditate 
și radiații UV. Disponibil în 11 nuanțe.

dIAXYL dECOR PE BAzĂ dE APĂ
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Ulei de impregnare, pe bază de uleiuri naturale 
modificate și îmbogățite cu ceruri și solvent. 
Împrospătează, conservă și protejează lemnul 
de lumina solară intensă, umiditate și mucegai. 
Ideal pentru suprafeţe din lemn de tec, oregon, 
trandafir, mahon, etc.

TEAK OIL

Ulei de protecție pe bază de poliuretan modificat, 
îmbogățit cu ceruri și foto-stabilizatori UV, destinat 
pentru hidroizolarea și protecția pardoselilor din 
lemn. Este foarte rezistent la substanțe chimice, 
condiții climatice nefavorabile sau alte solicitări.

dECKIng OIL

Lac poliuretanic pe bază de solvent, foarte rezistent, 
pentru suprafețele de lemn aflate atât la interior 
cât și la exterior. Formula îmbogățită cu filtre UV și 
foto-stabilizatori îi conferă duritate, elasticitate și 
rezistență la condiții meteo nefavorabile și radiații 
UV. Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare, precum și 
rame de ferestre, mobilier de lemn cu expunere la 
malul mării. Disponibil în varianta incolor lucios.

MARELAC PE BAzĂ dE SOLVEnT

Lac pe bază de solvent, pentru suprafețele de 
lemn aflate atât la interior cât și la exterior. Are 
elasticitate mare și rezistență foarte bună la condiții 
meteorologice nefavorabile și radiații UV. Disponibil 
în varianta incolor, dar și colorat.

VI WOOd VARnISH

Grund monocomponent, transparent, pe bază de 
apă pentru pregătirea și finisarea lemnului înainte 
de aplicarea lacului.

gRund PEnTRu PARCHET

Lac acrilic, transparent, pe bază de solvent, pentru 
piatră. Subliniază frumusețea naturală a pietrei și 
o menține mereu vie. Penetrează suprafața fără a 
forma peliculă, prevenind astfel efectele de exfoliere 
sau îngălbenire.

dELAC 

Lac poliuretanic pe bază de apă, foarte rezistent, 
pentru suprafețele de lemn aflate atât la interior 
cât și la exterior. Formula îmbogățită cu filtre UV și 
foto-stabilizatori îi conferă duritate, elasticitate și 
rezistență la condiții meteo nefavorabile și radiații UV. 
Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare, precum și rame 
de ferestre, mobilier de lemn cu expunere la malul 
mării. Disponibil în varianta incolor lucios.

MARELAC PE BAzĂ dE APĂ

Lac acrilic, monocomponent, transparent, pe bază de 
apă, destinat construcțiilor interioare din lemn, noi 
sau recondiționate. Este inodor, nu se îngălbenește, 
conferă suprafețelor o rezistență mare la abraziune, 
la apă și la soluții de curățare.

LAC PEnTRu PARCHET

Lac poliuretanic pe bază de solvent pentru 
protejarea suprafețelor din lemn aflate atât la 
interior, cât și la exterior. Formula îmbogățită 
cu filtre UV, îi conferă duritate, elasticitate și 
durabilitate ridicată la condiții meteo nefavorabile 
și radiații UV. Disponibil în varianta incolor lucios 
sau satinat, dar și în 11 nuanțe.

LuSSOLAC PE BAzĂ dE SOLVEnT

Lac pe bază de rășini acrilice și poliuretanice și apă, 
destinat pentru protecția și decorarea suprafețelor 
din lemn aflate atât la interior cât și la exterior. Este 
extrem de rezistent la umiditate sau soare puternic. 
Este inodor și disponibil în variantele incolor lucios, 
satinat sau mat.

LuSSOLAC PE BAzĂ dE APĂ
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Vopsea pe bază de rășini speciale și pigmenți 
speciali refractari, care oferă protecție la 
temperaturi ridicate și o protecție excelentă 
la coroziune. Ideală pentru sobe, grătare, 
încălzitoare, plite, etc. Disponibilă în culoarea 
neagră.

VEROLAC 300°C 

Vopsea pe bază de rășini speciale și pigmenți de 
aluminiu, foarte rezistentă, proiectată pentru 
temperaturi ridicate (+200°C). Indicată pentru 
protecția suprafețelor metalice, cum ar fi: țevi de 
aragaz, plite de fier, etc.

SILVER 

Vopsea pe bază de rășini speciale și pigmenți 
speciali refractari, care oferă protecție la 
temperaturi ridicate și o protecție excelentă 
la coroziune. Ideală pentru sobe, grătare, 
încălzitoare, plite, etc. Disponibilă în culoarea gri 
aluminiu.

VEROLAC 300°C ALuMInIu 

Vopsea siliconată cu pigmenți de aluminiu, rezistentă 
la temperaturi ridicate (+600°C). Potrivită pentru 
suprafețe metalice încălzite, cum ar fi: țevi de 
eșapament, șeminee, coșuri de fum, sobe, precum și 
pentru aplicații industriale. Disponibilă în culoarea gri 
aluminiu.

VEROLAC 600°C ALuMInIu 
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Diluant potrivit pentru diluarea emailurilor, 
lacurilor, grundurilor, care urmează a fi aplicate cu 
pensula sau trafaletul.

dILuAnT PEnTRu PEnSuLA T300 

Diluant potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor, 
grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pistolul de 
vopsit. Asigură o uscare rapidă.

dILuAnT nITRO T400 

Diluant potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor, 
grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pistolul de 
vopsit.

dILuAnT PEnTRu PISTOL T350 

Aditiv special pentru adăugarea în vopsele 
alchidice. Conferă un timp de uscare mai scurt, 
asigură o rezistență ridicată împotriva condițiilor 
meteorologice nefavorabile, a umidității, a 
substanțelor chimice și a acțiunilor mecanice. 
Crește durabilitatea, luciul și duritatea vopselei.

HARdEnER ÎnTĂRITOR 

Decapant gel fără conținut de diclormetan. 
Îndepărtează vopseaua veche sau nouă, vopsele 
bicomponente, de pe orice tip de suprafață, 
penetrând în filmul lor, fără a-l afecta.

PAInT REMOVER dECAPAnT
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Vopsea epoxidică, bicomponentă, pe bază de 
solvent. Ideală pentru piscine din beton sau metal. 
Conferă o suprafață lucioasă, elastică și rezistentă 
la sistemele de curățare a apei. Disponibilă în 
două nuanțe: alb și albastru.

POOL PAInT VOPSEA

Diluant pentru vopseaua epoxidică pentru piscină 
POOL PAINT. De asemenea este potrivită şi pentru 
alte vopsele epoxidice.

POOL PAInT dILuAnT 

Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, ideală și 
pentru parcări, marcajul terenurilor, etc. Are o 
uscare rapidă și o reflexie ridicată. Durabilitate 
excelentă la condiții de climă nefavorabilă. 
Disponibilă în culorile: alb și galben.

MARCAJ RuTIER 

Vopsea email cu uscare rapidă destinată protejării 
șasiurilor auto și suprafețelor metalice noi, poate 
fi utilizată ca substrat anticoroziv. Are o uscare 
rapidă și o excelentă stabilitate la compuși din 
petrol și la spălări frecvente.

CHASSIS COAT 

Email alchidic alb, luciu intens, destinat pentru 
acoperirea suprafețelor metalice încălzite, precum: 
radiatoare, capace de boilere, etc.

RAdIATER 
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Lac asfaltic hidroizolant pe bază de bitum 
special și solvent. Indicat pentru hidroizolarea 
acoperișurilor, fundațiilor, conductelor și canalelor 
îngropate în pământ, precum și pentru protecția 
suprafețelor metalice.

STEgAnOL 

Mastic elastomeric asfaltic. Este o soluție 
vâscoasă, utilizată pentru umplerea îmbinărilor și 
a rosturilor.

PLAST ROOf

Lac asfaltic pe bază de solvent. Indicat pentru 
montajul membranelor hidroizolatoare.

BITuMOL 

Lac asfaltic cu conținut de pastă de aluminiu. 
Ideal pentru protecția împotriva radiațiilor UV 
a soluțiilor bituminoase, a stratului principal de 
hidroizolare.

SILVER BITuME 

Emulsie bituminoasă de impermeabilizare ce 
conține agenți de umplere.

ASPHALT COAT

Emulsie bituminoasă de impermeabilizare ce 
conține agenți de umplere.

HERMES COAT 

378 www.temad.ro

emulsii bituminoase


