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Grund alb, mat, ecologic, pe bază de apă și rășini acrilice pure de nouă 
tehnologie pentru uz interior și exterior pe pereți, lemn, etc. Este certi-
ficat conform criteriilor Comitetului Uniunii Europene pentru Etichetar-
ea Ecologică (CUEEE). Are o putere mare de acoperire, aplicare facilă, se 
usucă rapid, cu o capacitate de dispersie ridicată și este utilizat ca sub-
strat pentru toate vopselele Vitex pe bază de apă (emulsii, acrilice, emai-
luri, vopsele pentru zidărie, în relief, etc.). 
Îmbunătățește aspectul, având o putere mare de acoperire și un strat 
final cu adeziune și rezistență la intemperii. Previne apariția petelor de 
diverse tipuri cum ar fi:pete de nicotină,de suc, de scris cu pixul, etc. dar 
și taninului din lemn. De asemenea poate fi utilizat ca strat intermediar 
de la nuanțe închise la nuanțe deschise, reducând în acest fel numărul 
de straturi necesare pentru stratul final. Este caracterizat printr-un miros 
redus deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase cum 
ar fi hidrocarburi aromatice, Formaldehidă liberă, metale grele sau alchil-
fenotoxilați.

• Ecologic
• Alb mat cu putere mare de acoperire 
• Excelent de utilizat ca strat intermediar de la nuanțe închise la      
   nuanțe deschise  
• Pentru uz interior și exterior 

CULORI
Disponibil în alb.

AMBALARE
Alb 750 mL 3 L 10 L

RATĂ DE DISPERSIE (ACOPERIRE)
10 - 12 m2/L conform ISO 6504-1 per strat aplicat pe suprafețe pregătite 
în mod corespunzător. 

CONȚINUT COV (Compuși Organici Volatili)
Valorile maxime permise de către UE în ceea ce privește limita COV (Di-
rectiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/g “Grunduri”, Tip 
WB): 30 g/L. Acest produs conține maxim <15 g/L VOCs (gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de gră-
sime, praf, materiale desfăcute sau vopsea cojită.

APLICARE
Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul sau pensu-
la, diluând până la 5-10% cu apă sau cu pistolul de vopsit, diluând până 
la 10-15% cu apă. Pentru aplicarea straturilor finale de culoare închisă, 
aplicați mai întâi un strat de Blanco Eco așa cum este sau ușor colorat 
conform nuanței stratului final, utilizând Sistemul de Nuanțare Vitex Col-
orfull. Nu aplicați la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau la o umiditate 
relativă de peste 80%. Se usucă după 30 de minute iar suprafața poate fi 
revopsită peste 2-3 ore utilizând vopsea emulsie Vitex sau vopsele acri-
lice. Pentru rezultate optime pe pete vizibile, revopsiți suprafața după 24 
de ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteo (umiditate și tem-
peratură). După aplicarea vopselei, închideți etanș găleata și depozitați-o 
la temperaturi cuprinse între 5°C și 35° pentru o viitoare utilizare. 

Instrumentele trebuie curățate imediat după utiliza-
re cu apă și dacă este necesar, cu apă cu săpun sau un 
detergent. Nu eliminați deșeul lichid în sol deoarece va 
ajunge în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o 
manevrare specială pentru eliminarea în condiții de sigu-
ranță. Consultați autoritatea locală cu privire la eliminare 
și colectare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 105 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Densitate 1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

NOTĂ
Minimizați irosirea vopselei, estimând cantitatea de 
vopsea de care veți avea nevoie. Recuperați vop-
seaua nefolosită pentru o viitoare utilizare. Reutiliza-
rea vopselei poate minimiza în mod eficient impactul 
ciclurilor de viață ale produselor asupra mediului. 

DEPOZITARE
Recipientele trebuie să fie păstrate închise în spații 
reci, uscate, bine ventilate, protejate împotriva ex-
punerii directe la razele soarelui și la temperaturi cu-
prinse între 5°C - 38°C. 
  
RECOMANDARE PENTRU SIGURANȚĂ
Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucțiuni – măsuri de precauție, vezi Fișa Tehnică 
de Securitate.
Pentru mai multe informații cu privire la motivele 
pentru care acest produs a câștigat Floarea, vizitați 
website-ul: http://www.ecolabel.eu. 

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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