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FIȘ TEHNIC
CeraVops Aussen

Vopsea de dispersie pentru fațade
Descriere: este o vopsea lavabilă pe bază de rășini acrilice sau vinilice, agregate
minerale speciale, dioxid de titan, pigmenți și diverși aditivi organici.
Domenii de utilizare: Se poate aplica pe fațade dar și la acoperirea pereților la
interiorul clădirilor.
Suportul: masă de șpaclu, tencuieli decorative, tencuieli pe bază de ciment, ciment-var etc.
A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderenț sc zut .
Caracteristici: - pastă albă sau colorată (poate fi colorată în 1950 de nuanțe)
- rezistență la condițiile meteorologice
- aderență foarte bună
- lavabilă
- putere mare de acoperire
Date tehnice :
Culoare:
Număr de straturi recomandat:
Consum specific:
Timp de uscare:
Diluabil cu apă:
Conținut de substanțe nevolatile:

albă sau colorată
2
1,5-2 m2/l la 2 straturi
cca 4 ore la 20°C
max. 5%
cca. 54%

Ambalare: găleți de 4 și 15 l.
Termen de valabilitate: 12 luni la loc uscat, depozitat la temperaturi cuprinse între +5°C / +25°C. Nu rezistă la
îngheț.
Asigurarea calit ţii: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calităţii ISO 9001 certificat.
Agrement tehnic: 003-04/434-2016.
Tehnologia de aplicare:
Preg tirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie
absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminențe sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se
recomandă utilizarea ca prim strat a grundului de dispersie tip CERADEZ.
Punere în oper : Înainte de utilizare, vopseaua trebuie amestecată foarte bine. Aplicarea se face cu

pensulă, pulverizator sau cu trafalet. Gradul de acoperire este în mare măsură determinat de calitatea
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suprafeței de bază. Între aplicarea straturilor diferite se asigură un timp de uscare corespunzător (aprox. 4
ore).
Avertiz ri şi recomand ri:
- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului ) +5°C / +25°C.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheţ în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se
întărească, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta doar cu diluanți agresivi.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
Protecţia mediului: este un produs ecologic, nu conţine substanţe sau deşeuri periculoase şi nu afectează sănătatea
oamenilor şi mediul înconjurător în timpul exploatării. Răspunde cerinţelor Legii Mediului.
Protecţia muncii: A nu se înghiţi! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă şi se va consulta medicul.
În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul.
În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat
negativ.

