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Centrul de Sustenabilitate si Excelenta (CSE, www.cse-net.org), în co-
laborare cu VITEX a calculat emisiile de gaze cu efect de seră din ci-
clul de viaţă. Evaluare (LCA) al produsului (materii prime şi transpor-
tul acestora, de producţie şi ambalare a produsului final), bazate pe 
standarde internaţionale (GES protocol Standard, ISO 14040) şi are 
de compensare a emisiilor prin myclimate.Următor această proce-
dură produsul este certificat ca fiind neutru climatice.Produsul este, 
de asemenea, certificat de către Consiliul grec pentru etichetare 
ecologică Awards (ASAOS) şi îndeplineşte criteriile Uniunii Europene 
pentru etichetare ecologică (CEEUE). Este inodoră în timpul aplicării 
sale deoarece nu conţine amoniac sau alte substanţe periculoase, 
cum ar fi hidrocarburi aromatice, formaldehidă liberă, metale grele 
sau alkylphenolethoxylates. 
Vopseaua VITEX Climei Neutru ecologică pastreaza toate cele mai în-
alte standarde tehnice vopsele emulsie de VITEX au. Produsul oferă o 
mare putere de acoperire, de neegalat performanţă, albul excepţio-
nale şi durabilitate pentru spalarea frecventa si atmosferice intem-
perii şi în acelaşi timp, a redus la zero toate de gaze cu efect de seră 
emisiilor. Acesta poate fi aplicat pe suprafeţe pregătite corespun-
zător din orice material.

     •    Ecologic
     •    Singura vopsea climat neutră din Grecia 
CULORI
Este disponibilă în alb şi nenumarate culori prin sistemul de colorare 
Vitex.

AMBALARE

Alb  750 mL 3 L 10 L

Bază  1 L 3 L 10 L

ACOPERIRE
10 - 12 m²/L conform ISO 6504-1 per strat pe suprafeţe pregătite co-
respunzător.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/a„Acoperitori pentru pereţi interio-
ri şi plafoane (Grad de luciu ≤25@60º)”, Tip WB): 30 g/l. Acest produs 
conţine maxim 14.5 g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI 
Suprafeţele ar trebui să fie curate, uscate şi netede fără praf, grăsime, 
vrac sau vopsea exfoliată. Utilizaţi PUTTY ACRILIC VITEX pentru a aco-
peri orice fisură sau gaură. Suprafeţelor noi făcute din ipsos, beton, 
ciment, stuco,  gips-carton, etc ar trebui să fie grunduite cu ACRYLAN 
UNCO sau  BLANCO ECO.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu tra-
faletul, pensula sau prin pulverizare diluat până la 10% cu apă. Nu 
se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă 
peste 80%.

Este uscat la atingere după 30-60 de minute şi poate 
fi reaplicat dupã 3-4 ore. Timpul de uscare depinde de 
condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).
Se lasă cel puțin 3 săptămâni înainte de curățare și 
spălarea suprafetelor vopsite cu Vitex Climate Neu-
tral. După aplicare, sigilaţi găleata şi păstraţi-o la tem-
peraturi între 5°C şi 35°C pentru o utilizare viitoare.
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după uti-
lizare cu apă şi, dacă este necesar, cu apă şi săpun 
sau detergent. Nu aruncaţi deşeurile lichide în masa 
apelor subterane. Vopseaua neutilizată necesită o 
manipulare specială pentru eliminarea în condiţii de 
siguranţă. Trebuie cerut sfatul cu privire la eliminare şi 
colectare de la autoritatea locală.

CARACTERISTICI TEHNICE

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

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

Luciu < 5 units in 60ο (ISO 2813)

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

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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