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Descriere și utilizare 

Vopsea lavabilă pe bază de rășini acrilice caracterizată de putere de acoperire bună, de grad de alb 
bun și de aplicare optimă; aspectul opac și puterea de umplere optimă o recomandă pentru 
uniformizarea suporturilor neuniforme. Este indicată pentru suprafețe de interior noi sau de renovat, 
dar și pentru aplicații de exterior, protejate și acolo unde condițiile moderate de mediu și atmosferice 
o permit. 
Poate fi aplicată pe tencuiala clădirilor civile pe bază de var, mortar de ciment și ciment în general, pe 
suporturi din ipsos și gips-carton tratate corespunzător. 
Produsul poate fi colorat prin sistemul de nuanțare ADVANCE HT. 
 

Caracteristici tehnice 

Culoare : albă  
Aspectul peliculei uscate : opac (UNI 10795) 

Greutate specifica : 1.62 kg/l (  0.02) 
Viscozitate : 14000 ÷ 17000 mPa.s Brookfield 
Rezistență la spălare : rezistentă (UNI 10795), >1000 cicluri Gardner          

(UNI 10560) 
Clasificare UNI EN 13300:2002 : Rezistența la abraziune:   Clasă 3 (ISO 11998:2006) 
  Putere de acoperire: Clasă 2 cu randament de 6 m²/l 
                                        (ISO 6504-3:2007) 
  Reflexie speculară: 85°, foarte opac <5 (ISO 2813) 

Acoperire practică indicativă : 5 ÷ 6 m²/l cu două straturi.   
Stabilitatea de stocare  : 24 luni în ambalajul integral. 
Capacitatea de acoperire poate să varieze în funcție de asperitatea și puterea de absorbție a 
suportului, dar și de sistemul de aplicare adoptat. 

NB! Datele sunt identificate la temperatura de 20°C. 
 

Produs conform cu Directiva 2004/42/CE; Categorie A/a, BA: conținut maxim de COV: 30 g/l (2010); 
COV produs < 30 g/l. 
 

Mod de aplicare 

Pregătire a suportului : Suportul trebuie să fie aclimatizat, nepulverulent și curat 
(fără urme de grăsimi, ulei și alți agenți contaminanți). În 
caz de suprafețe degradate, înlăturați toate urmele de 
vopsele vechi neaderente și eventualele eflorescențe. 

  În caz de mucegaiuri sau alge, efectuați un tratament cu 
DECISO cod. 0610, spălați peretele și, când este 
perfect uscat, aplicați RENOVO cod. 0600. 

  Pe tencuială, uniformizați eventualele imperfecțiuni cu 
un material de netezire adecvat și lăsați părțile tratate 
să se aclimatizeze. În interior, chituiți și uniformizați 
găurile, crăpăturile și microfisurile cu IMPASTUK 

http://www.impa.it/
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UNIVERSAL EXTRA seria 0401 sau IMPASTUK 
POLVERE EXTRA cod. 0418. 

  Pe tencuială nouă, cu praf de piatră sau foarte 
absorbantă, pe chituri sau vopsele pulverulente vechi, 
aplicați un strat de fixativ de izolare pentru a uniformiza 
absorbția grundului. În interior, folosiți produsele pe 
bază de apă POLY VA cod. 0003 sau POLY ACRYL 
cod. 0004 sau SUPERFIX cod. 0010 sau GREY FIX 
cod. 0011, diluate corespunzător; în exterior, folosiți 
tipul de solvent gata de folosire CLIM-O-PAINT PRO 
cod. 1004 sau SUPERFIX sau GREY FIX. După uscare, 
continuați cu aplicarea a două straturi de IDEALE.  

    
Prepararea produsului : Amestecați până când se obține o culoare și 
  consistență uniforme. 
 
Metodă de aplicare : - pensulă - trafalet - jet - pompă Airless 
 

Diluare în volum : 35  40% pentru primul strat, 30  35% pentru cel de-al 
doilea.  

  În cazul în care se utilizează Base ED, diluarea trebuie 
să fie redusă cu 50%. 

 

Cu posibilitate de revopsire : așteptați 3  4 ore între cele două aplicări. 
 

OBSERVAȚII:  
Produs pentru uz profesional. 
Nu aplicați în caz de atmosferă înnorată sau ploaie sau cu U.R. mai mare de 75%. 
Temperatura suportului și a mediului trebuie să fie cuprinsă între + 5 și 35°C. 
Aplicările externe trebuie să fie protejate de ploaie cel puțin 48 de ore și, în orice caz, până la 
uscarea completă. 

 

SENSIBIL LA ÎNGHEȚ. Păstrați produsul înmagazinat la o temperatură cuprinsă între + 5 și 35°C. 
 
Informațiile din această fișă tehnică sunt furnizate pe baza celor mai bune experiențe și cunoștințe 
tehnice de care dispunem; totuși, nu scutesc utilizatorii de a efectua probe și testări prealabile pentru 
a-i determina adecvarea pentru utilizare. Pentru mai multe informații tehnice sau pentru cicluri 
specifice și/sau aplicații speciale, contactați DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ al 
societății noastre. 

http://www.impa.it/

