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Vopseaua emulsie ignifugã de la Vitex este o vopsea pe bazã de apã, 
idealã pentru protejarea pereţilor şi a suprafeţelor de beton împotri-
va focului. În condiţii de incendiu, masa vopselei se dilatã asigurând 
protejarea suprafeţei vopsite. În condiţii de incendiu, materialul 
pãstreazã caracteristicile ignifuge de integritate şi izolaţie termicã 
pentru o perioadã îndelungatã de timp, în funcţie de grosimea pelic-
ulei de vopsea aplicate.
 
     •    Certificată de Centrul Tehnologic AGAI
     •    Aprobată de Departamentul de Pompieri Grec

REZISTENTA LA FOC
Vopseaua emulsie ignifugã Vitex este certificatã de LGAI Technolog-
ical Center S.A. conform cu standardul UNE EN 13501-2:2004 şi este 
aprobata de Departamentul Elen al Pompierilor. Luând în considerare 
caracteristicile tehnice ale substratului şi cerinţele standardelor UNE 
EN 31364-1, UNE EN 1363-1 şi UNE 13501-2, produsul este clasificat 
ca E1 240. Aceasta înseamnã cã vopseaua protejeazã suprafaţa aco-
peritã pentru 240 minute (4 ore) dacã este aplicatã pe o cantitate de 
2kg/m2 (aproximativ 1000 microni).

CULORI
Disponibilă în ALB.

AMBALARE

ALB 3 L 10 L

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 19 g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI 
Suprafeţele trebuie sa fie netede, curate şi uscate, fără urme de grăsi-
mi, praf, resturi sau  vopsea exfoliată.
Suprafeţele noi din ipsos, beton, ciment, gips-carton, etc. ar trebui să 
fie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Aplicaţi una, două sau trei straturi, 
în funcţie de clasa cerută de protecţie împotriva incendiilor, cu trafaletul, 
pensula sau prin pulverizare diluat până la 10% cu apă. Apoi, se aplica 
un strat de finisaj de acoperire decorativ final, dacă este necesar. După 
deschidere, produsul trebuie utilizat imediat. Nu se aplica la temperaturi 
sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate relativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 4-6 ore pentru un film de 680 pm aplicat la 
25°C. Timpul total de uscare este 6-36 ore  pentru un film de 680 pm, 
aplicat la 25°C. Se poate reaplica după 4-24 ore pentru un film de 680 
um, aplicat la 25°C. Stratul final poate fi aplicat dupa 24 de ore, dacă este 
necesar. Timpul de uscare depinde de condiţiile meteorologice (umidi-
tate şi temperatură).

Vitex fire resistant
Vopsea emulsionată

Rata de raspandire si grosimea pe strat depinde de clasa 
de protecţie necesareă împotriva incendiilor.
Grosimea peliculei uscate  este în relevanţă cu grosimea 
de film umed aplicat pe o suprafaţă:
Perie: grosimea stratului uscat/strat: 200/300 um (300-
450 pm lichid).
Rolă: grosimea stratului uscat/strat: 200/270 pm (300-
400 pm lichid).
Pistol airless pulverizare: grosime pelicula uscata/strat: 
680 um (1000 lichid pm).
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după uti-
lizare cu apă şi, dacă este necesar, cu apă şi săpun sau 
detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate 1,33 ± 0,02 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 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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