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Vopsea-emulsie texturatã pe bazã de copolimer vinilic (VPA-VEOVA). 
Are o putere mare de acoperire şi rezistenţã excepţionalã la umezealã 
şi condiţii meteorologice dificile. Se uniformizeazã foarte bine şi oferã 
un finisaj rezistent, care nu se va crapă. Vopseaua Relief de la Vitex se 
poate aplica pe suprafeţe corect pregãtite din orice material.

     •    Vopsea emulsie texturată
     •    Durabilitate excepţională
 
CULORI
Disponibil în alb . Mai multe culori se pot realize folosind culorile de 
bază Vitex.

AMBALARE
Alb 5 Kg 25 Kg

ACOPERIRE
1-1,5 m2/ Kg per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime acceptate de UE pentru conţinutul de COV (Directi-
va 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/c  „pereţi exterior cu 
substrat mineral”, tip WB):  40 g/l. Acest produs conţine maxim 14 g/l 
COV (produsul gata de utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafaţa trebuie sã fie curatã, fãrã praf, uleiuri sau eventuale parti 
neaderente, vopsea uscată etc.
Pentru a umple orice fisură sau gaură folosiţi Chit acrilic Putty.
Suprafeţele acoperite anterior cu vopsele pe baza de apa sau (gleturi 
pe baza de var sau ciment) ar trebui să fie amorsate cu Acrylan Unco 
Eco, Durovit sau Vitosin.
Noile suprafeţe din ipsos, beton, ciment, gips-carton, etc. ar trebui să 
fie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu trafal-
etul, pensula sau pistol de pulverizare 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 sau in următoarele 48 ore  va fi ploaie sau îngheţ.
Este uscat la atingere după 20-30 de minute Poate fi acoperit cu orice 
vopsea acrilică Vitex. Acoperirea obține duritatea finală aproximativ o 
săptămână mai târziu. Timpul de uscare depinde de condiţiile meteo-
rologice (umiditate şi temperatură).
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după utilizare cu apă şi, 
dacă este necesar, cu apă şi săpun sau detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vîscozitate 27.500 ± 2.500 cps (BROOKFIELD 
sp.7/50rpm, 25οC)

Densitate 1,89 ± 0,03 Kg / L (ISO 2811) 

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

SFATURI DE SECURITATE
Citeşte eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţi-
uni suplimentare solicitaţi Fişa tehnică de securitate.
 
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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