
TEMAD CO S.R.L. 
Braşov, 500053, România, Şoseaua Cristianului nr. 12 

Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
 office@temad.ro, www.temad.ro

www.vitex.ro

Vitex Metallico este o vopsea pe bazã de apã, cu rãşini acrilice speciale 
şi pigmenţi metalici.Formula specialã pentru a oferi o impresionantă 
finisare metalicã pe orice tip de suprafaţã. Aceasta poate fi aplicată 
pe pereţi, stâlpi, plafoane, panouri de ipsos, precum şi lemn,plastic 
sau metal, dupã pregãtirea adecvatã, ca o decorativã de efect. Rezu-
ltatul estetic unic nu este singura proprietate a vopselei VITEX ME-
TALLICO;datoritã capacitãţii sale de a reflecta radiaţii infra-rosu (IR), 
conferã şi o izolare termicã a clãdiri. Ca rezultat, pereţii vopsiţi cu VI-
TEX METALLICO contribuie la menţinerea unei temperaturi constant 
într-un spaţiu şi acţioneazã ca un aer condiţionat natural.Inodor pe 
parcursul aplicãrii sale,din moment ce nu contine amoniac sau orice 
alte substanţe periculoase, cum ar fi hidrocarburi aromatice, formal-
dehidã liberã, metale grele sau alchilfenolotoxilaţi.
 
     •    Finisare metalică
     •    3 culori: Panora, Helios, Selene
     •    Ideal pentru stiluri impresionante şi uşoare 

CULORI
Disponibil în 3 culori: 500 Pandora ( argiuntiu), 520 Helios ( auriu) şi 
530 Selene ( bronz). Culoarea 500 Pandora poate fi folosită ca bază 
de colorare şi se pot obţine 30 de nuanţe prin sistemul Vitex Color-
full. 

AMBALARE

găleţi 700 mL 2,1 L

ACOPERIRE
10 – 12 m2/L per strat pe suprafeţe pregătite corespunzător.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/b „pereţi interiori lucioşi şi plafoane 
(Grad de luciu 25@60º)”, Tip WB): 100 g/l . Acest produs conţine maxim 
29 g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGATIREA SUPRAFETEI 
Suprafeţele ce urmeazã a fi vopsite trebuie sã fie netede, curate şi 
uscate,fãrã praf, grãsime şi resturi sau vopsea exfoliatã. Utilizaţi Chit 
Acrylic VITEX pentru a acoperi orice fisură sau gaură. Suprafeţele noi 
din ipsos, beton, ciment, panouri de ipsos ar trebui sã fie amorsate 
cu ACRYLAN UNCO , amorsă VITEX 100% acrilicã sau BLANCO ECO 
Suprafeţele colorate de la fum, graffiti, cafea sau orice alt tip de pete 
trebuie să fie mai întâi grunduite cu Blanco Eco sau Vitosin.
Suprafețele din lemn trebuie acoperite cu VELATURA pe bază de apă.
Suprafeţele de PVC, aluminiu, sticlă, etc. ar trebui să fie acoperite cu 
Grund pentru suprafeţe lucioase.
Suprafeţele metalice ar trebui să fie acoperite cu un grund anticoro-
ziv (Anti-Rust Primer sau Metal Primer).

Vitex metallico
Vopsea metalizată emulsionată

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două 
straturi cu trafaletul, pensula sau prin pulverizare diluat 
până la 10% cu apă. A nu se aplica la temperaturi sub 
5 ° C, peste 35 ° C şi / sau umiditate relativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 1-2 ore şi poate fi reaplicat 
dupã 6-8 ore. Timpul de uscare depinde de condiţiile 
meteorologice (umiditate şi temperatură). Se lasă cel 
puţin 3 săptămâni înainte de curăţare şi spălarea su-
prafeţelor nou vopsite cu Vitex Metallico. Se spală uşor 
cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete , folos-
iţi un detergent sau săpun incolor apă uşoară.
Instrumentele trebuie să fie curăţate imediat după uti-
lizare cu apă şi, dacă este necesar, cu apă şi săpun sau 
detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25ο C)

Densitate 1,10 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

Luciu > 25 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 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 
dispoziție pentru informații supli-
mentare legate de folosirea pro-
duselor.
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