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Pool Paint este o vopsea epoxidică din 2 ingrediente, special proiectată 
pentru rezistenţă mare sub apă. Potrivită pentru piscine din ciment, dar 
şi pentru suprafeţe metalice. Oferă o suprafaţă lucioasă şi elastică deo-
sebit de rezistentă la sistemele de curăţare şi chimice din piscină. Are o 
aderenţă deosebită şi o mare rezistenţă la frecare, substantele acide şi 
alcaline din apă, oferind o protecţie îndelungată.

     •  Vopsea epoxidică bicomponentă
     •  Aderenţă excelentă
     •  Mare rezistenţă la cloramina şi produse chimice

CULORI
Disponibil în alb şi albastru deschis.

AMBALARE

Set of 3.5 L Α 2.625 L B 875 mL

ACOPERIRE
8 – 10 m2/L per strat în funţie de porozitatea stratului.

RATĂ DE MIXARE A/B
3/1 din volum.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
(Instrucţiunea 2004/42/CE) din CE Valoarea maxima conţinutului de 
COV, pentru acest produs (Categoria A/J „Vopsele speciale din două 
ingrediente”tip SB): 500 g/l. Produsul conţine cel mult 490 g/l COV 
(gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie sa fie curate, complet uscate și fără praf, grăsimi, 
materiale în vrac sau vopsele cu o componentă și şmirgheluite core-
spunzător.
Pentru suprafeţe din beton folosiţi Pool Paint ca grund, diluat 10-
15% cu Pool Paint Thinner.
Piscinele noi de beton ar trebui să fie vopsite doar dupa 28 de zile de 
la construcție.

APLICARE
Se amestecă componenta A adăugând treptat diluant Pool Paint. 
Apoi se adaugă întreaga cantitate de componentă B şi se amestecă 
bine timp de aproximativ 3 minute. Amestecul ar trebui să fie lăsat 
să stea timp de 5-10 minute, după amestecarea celor două compo-
nente înainte de aplicarea. Durata de păstrare a amestecului este de 
4 ore la 30°C şi 6 ore la 20°C.
Aplicați 2-3 straturi cu pensula, rola, pistol airless diluat 5% diluant 
Pool Paint. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau 
umiditate relativă de peste 80%.
Este uscat la suprafaţă  în 1-2 ore și poate fi reaplicat după 12 ore. 
Intervalul de timp la revopsire trebuie să fie mai mic de 2 zile. Piscina 
ar trebui să fie umplută numai cu apă 7 zile după ce stratul final a fost 

aplicată timp în care vopseaua obține proprietățile 
sale finale. Timpul de uscare depinde de condițiile 
meteorologice (umiditate și temperatură).
Instrumente trebuie să fie curățate imediat după uti-
lizare cu diluant Pool Paint.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate 1,33 ± 0,02 Kg/L (A’ Component) 
0,92 ± 0,02 Kg/L (B’ Component) (ISO 
2811)

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

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucţiuni-precauţii consultaţi Fişa Tehnică a produ-
sului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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