
Vopsea inovatoare hidro şi termoizolantă, cu grad înalt de reflexie, 
pe bază de răşini elastice cu liant onter-UV acrilic pur special şi noua 
tehnologie a microsferelor reflectoare şi termoizolante. Are propri-
etăţi excepţionale de nivelare şi asigură un grad mare de termo şi 
hidroizolare şi un înalt grad de rezistenţă la factorii de mediu, chiar şi 
în condiţii de expunere la condiţii meteorologice nefavorabile sau la 
factori de poluare într-un mediu de coastă sau industrial.

     •    Flexibilitate ridicată
     •    Hidroizolantă & termoizolantă
     •    Rezistență excepțională la condițiile meteorologice 
           nefavorabile
     •    Certificată Vopsea Rece

CARACTERISTICI SPECIALE
Conform măsurătorilor oficiale efectuate de Centrul de Surse şi  
Economisirea de Energie Regenerabilă (C.R.E.S.), acest produs atinge 
un înalt nivel de reflectivitate faţă de radiaţia vizibilă SR=0,895 (400-
750nm) şi aproape de radiaţia infraroşie SR = 0,938 (800-1200nm) 
(ASTM E903-96). În plus, coeficientul de conductibilitate termică λ 
este extrem de scăzut λsp termo= 0,1317 W/(mK) (ELOT EN 12667). 
Suplimentar ACRYLAN THERMOBLOCK este şi un material răcoros 
conform Universităţii din Atena, Departamentul de Fizică, datorită 
următoarelor proprietăţi:
     •   Reflectare Solară Totală Iniţială SR=0,84 (300-2500nm)
         (ASTM 903-96 şi ASTM G 159-98)
     •   Factor Emitere Infraroşu ε = 0,89 (ASTM E 408-71-2002)
     •    Indice de Reflectare Solară SRI = 106 (ASTM E 1980-01)

CULORI
Produsul este disponibil sub formă de vopsea albă  şi fond alb ce se 
poate folosi la prepararea nuanţelor deschise cu ajutorul Sistemului 
de tonare COLORFULL de la VITEX. În acest scop se utilizează numai 
coloranţi anorganici cu rezistenţă mare la factorii de mediu şi reflecti-
vitate solară, în timp ce toate nuanţele sunt alese astfel încât toate să 
poată atinge valoarea tri-stimul Y≥80 conform Comisiei Internaţionale 
a Electricităţii (C.I.E.), în scopul obţinerii celor mai bune proprietăţi de 
reflectivitate.

AMBALARE
Alb 3 L 10 L
Baze  3 L 10 L

ACOPERIRE
10 - 12 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.

CONŢINUT DE COV (Compuşi Organici Volatili) 
Valorile limită maxime admise de UE pentru conţinu-
tul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest pro-
dus (categoria A/c “Pereţi exteriori cu substrat mineral”, 
Tip WB): 40 g/l. Acest produs conţine maximum 35 
g/l COV (produs preparat pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafeţele noi sau vechi, pereţii curaţi sau reparaţi 
care au fost vopsiţi anterior cu vopsele pe baza de apa 
sau ( gleturi pe baza de var sau ciment) trebuie mai 
întâi amorsate cu DUROVIT de la VITEX (amorsă trans-
parentă pe bază de solvent) sau cu ACRYLAN UNCO 
(amorsă acrilică pe bază de apă cu silicon micronizat) 
şi apoi cu două sau mai multe straturi de ACRYLAN 
THERMOBLOCK (prin creşterea numărului de straturi 
economia de energie devine tot mai semnificativă).

APLICARE 
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două 
straturi cu trafaletul, pensula sau pistol de pulveriza-
re airless diluat până la 5-10% cu apă. Nu se aplică la 
temperaturi sub 5 ° C, peste 35 ° C şi / sau umiditate 
relativă mai mare de 70%. Evitaţi aplicarea atunci când 
este ploaie sau îngheţ este de preferat să aşteptaţi în 
următoarele 48 de ore. Este uscat la atingere după 2-3 
ore şi poate fi reaplicat dupã 6-8 ore. Timpul de us-
care depinde de condiţiile meteorologice (umiditate 
şi temperatură). Instrumentele trebuie să fie curăţate 
imediat după utilizare cu apă şi, dacă este necesar, cu 
apă şi săpun sau un detergent.
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CARACTERISTICI TEHNICE

Vîscozitate 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 1,20 ± 0,02 Kg/L Alb (ISO 2811) 

Luciu < 5 unitaţi în 60ο (ISO 2813)

DEPOZITARE
Containerele trebuie să fie ţinute închise într-o zonă rece, uscată, bine 
ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C 
- 38°C.

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţiuni suplimentare 
solicitaţi Fişa tehnică de securitate

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe 
experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de 
vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de 
folosirea produselor.
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