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Vopsea decorativă pe bază de dispersie apoasă, ce permite respi-
rația suprafețelor, utilizată pentru vopsirea interioară a pereților, ta-
va-nelor, rigips, etc.

     •    Pentru pereți, tavane, rigips
     •    Permite „respirația” suprafețelor

CULORI
Disponibil în alb.

AMBALARE
Alb  3 L 9 L 15 L

ACOPERIRE
8 - 10 m2 / L per strat pe suprafețe pregătite în mod corespunzător.

CONȚINUT COV (Compuşi Organici Volatili)
Valorile limită pentru conținutul maxim COVîn UE (Directivă 2004/42/
CE) pentru acest produs (CategoriaA/a“Pereți de interior și Tavane 
mate(Luciu≤25@60o)”, TipWB): 30 g/L. Acest produs conține maxim 
10 g/L COV (produs gata de utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de 
gră-sime, praf, zone exfoliate sau desfăcute. Pentru a umple orice 
crăpă-turi sau găuri, utilizați Chit Acrilic. 

APLICARE
Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați două straturi cu trafaletul sau 
pensula, diluând cu apă până la 5%. Nu aplicați la temperaturi mai mici 
de 5°C sau mai mari de 35°C și/sau umiditate relativă de peste 80%. 
Suprafața se usucă după aproximativ 30-60 de minute și poate fi 
revopsită după 3-4 de ore. Timpul de uscare depinde de condițiile 
meteo (umiditate și temperatură). Uneltele trebuie curățate imediat 
după utilizare, cu apă și dacă este necesar, cu săpun sau detergent.

Vi
Vopsea de uz interior

CARACTERISTICI TEHNICE

 Vâscozitate 110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate 1,46 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Luciu < 5 unități @ 60o (ISO 2813)

DEPOZITARE
Recipientele trebuie păstrate într-o încăpere răcoro-
asă, uscată, bine ventilată, protejata împotriva razelor 
solare directe, la temperaturi cuprinse între    5°C - 38°C.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA 
Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe 
instrucțiuni – măsuri de precauție, consultați Fișa
Teh-nică 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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