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30 de ani Cemix - Lasselsberger-Knauf

„ Casa mea, fortăreața mea” - am auzit de atâtea ori spunându-se, încât nici 
nu ne mai gândim la semnificația expresiei. Casa noastră, locuința noastră nu 
este doar un loc unde dormim, ci și propria noastră fortăreață, la ușa căreia 
lumea exterioară se oprește - aici ne putem reîncărca, în timp ce adaptăm 
încet-încet aspectul casei noastre la noi înșine și la nevoile noastre individ-
uale. Pe măsură ce ne schimbăm, casa noastră trebuie să răspundă nevoilor 
noi pentru a ne putea exprima personalitatea și individualitatea prin proiec-
tarea și înfrumusețarea acesteia.

Grupul Cemix - Lasselsberger-Knauf este prezent în șase țări din Europa 
Centrală. Prima noastră fabrică a fost construită în 1989 în Veszprém, care a fost 
urmată în curând de altele în, Bugyi, Debrecen, Balatonfűzfő respectiv în Durdevac 
și Zapuzane, din Croația. Materialele noastre de construcții extrem de calitative 
și cu un raport calitate-preț excelent, sunt însoțite de consultanță de specialitate, 
deci sunt o alegere excelentă atât pentru profesioniștii care caută soluții profesio-
nale, cât și pentru laicii care doresc să își construiască și să-și înfrumusețeze casele.

Operațiunile companiei Cemix sunt reglementate de un sistem de management 
de mediu, în conformitate cu cerințele standardului ISO14001: 2015.



Pereții casei noastre au un rol dublu: pe lângă faptul că ne protejează de 
lumea exterioară (și separă spațiile locuinței), aspectul acestora exterior și 
interior trebuie adaptat nevoilor rezidenților.
Aceste funcții pot fi îndeplinite permanent de zidărie doar dacă materialele 
utilizate se potrivesc perfect între ele și cu restul casei.
 

Două feţe ale unui perete

SISTEME DE IZOLARE TERMICĂ
Fără fațade fără izolație termică 2

TENCUIELI DECORATIVE, VOPSELE DE FAȚADĂ
Culori noi, structuri noi - personalitate nouă3

SISTEME DE PARDOSELI

•	 Șape

 SISTEME DE TENCUIELI DE RENOVARE

•	 Tencuieli	de	asanare
•	 Sisteme	WTA
•	 Materiale	pentru	reparații	clădiri	istorice

Celelalte game de produse:



Seria noastră „Două feţe ale unui perete” prezintă sistemele oferite pentru 
construirea și renovarea pereților. Găsiți publicații gratuite de la furnizorul 
dumneavoastră de materiale de construcție!

Două feţe ale unui perete

SISTEME DE TENCUIRE
Un perete durabil începe cu structura de susținere1

MATERIALE PENTRU NETEZIRE ȘI ROSTUIRE
Neteziri finale4

VOPSELE DE INTERIOR
Selecție atentă a culorii = o stare de bine zilnică 5

 SISTEME DE PLACARE

•	 Șape	de	egalizare
•	 Materiale	de	impermeabilizare
•	 Adezivi	pentru	gresie

•	 Chituri	de	rostuire
•	 Produse	complementare



Scopul final al finalizării tuturor clădirilor rezidențiale și publice este de a 
crea un spațiu de locuit sofisticat, prietenos, locuibil - care este de necon-
ceput fără vopsirea perfectă a pereților, din punct de vedere estetic și tehnic. 
Cu toate acestea, în timpul execuției, apar o serie de întrebări - ar trebui să-i 
vopsim singuri sau să încredințăm acest lucru unui specialist?
Putem aplica vopseaua direct pe perete sau este recomandabil să folosim o 
amorsă în prealabil? De ce materiale vom avea nevoie și, în cele din urmă, 
poate cea mai importantă întrebare este: ce culoare ar trebui să alegem?

Gama de vopsele cu dispersie pentru pereți interiori Cemix, include 
vopseaua albă de interior PrimoTOP, recomandată pentru revopsirea 
suprafețelor mari, precum și vopseaua de perete colorată IntertTOP, 
disponibilă în întreaga gamă de culori a paletarului de culori interioare 
Selection, M-TOP concepută pentru uz industrial și amorsa de profunzime 
cu dispersie InterGrund, dezvoltată pentru acestea precum și materialele de 
nivelare și chituire potrivite pentru pregătirea perfectă a suprafețelor.
 

În broșura noastră, enumerăm problemele legate de selecția culorilor, cele 
mai frecvente domenii de aplicare a vopselelor interioare, cele mai frecvente 
probleme tehnice care apar și proprietățile fiecărei vopsele.

Să vopsim cu Cemix!



Întrebarea care apare mereu, atunci când transformăm spațiile interconec-
tate ale casei sau locuinței noastre într-un cămin prin vopsirea finală... Ar 
trebui să fie eternul alb clasic care radiază puritate?
O	culoare	prietenoasă	pastel?	Sau	un	fundal	vibrant	și	intensiv?	Și,	să	nu	
uităm să luăm în considerare nuanțele de gri care se „potrivesc la orice”... 
Dar de ce nu ar putea fi toate?

 
Alegerea culorii sau culorilor potrivite pentru starea de spirit nu este o
sarcină ușoară, iar computerele, tabletele și alte dispozitive pot oferi doar 
un ajutor limitat. Deoarece, culoarea de pe ecran nu ne spune aproape 
nimic despre cum va arăta aceeași culoare pe pereții noștri. Prin urmare, 
un instrument esențial pentru selectarea culorilor este paletarul de culori 
Selection, care conține culori de interior, cu ajutorul căruia putem vedea de 
fapt culoarea în sine și o putem vizualiza 
în diferite condiții 
de iluminare.

Alb sau colorat?



Culorile care ne înconjoară au un impact mare asupra dispoziției și bunăs-
tării noastre. Dacă ne oprim în spațiul pe care dorim să-l visăm la culori, să 
încercăm să ne gândim nu în culori, ci în stări de spirit!
Ce stare ar trebui să ne sugereze holul, biroul sau dormitorul nostru - vrem 
liniște, vioiciune sau un fundal minimalist? Paletarul de culori Cemix 
Selection, care este alcătuit nu doar din culori, ci și din gamele de culori și 
selecțiile de culori, este de mare ajutor în acest sens.

În cele patru game de culori - Pământiu, Verde, Albastru, Roșiatic
- recomandăm combinații de culori în patru culori construite și coordonate 
pentru fiecare culoare de bază, pe baza dinamicii culorilor. Cu 
ajutorul lor, puteți alege combinațiile de culori potrivite pentru camerele 
dumneavoastră, fără a fi nevoie de experiență în amenajări sau design inte-
rior. Liniile de culoare de intensitate medie sunt completate de Cream, mai
deschise, și de cele mai intense, Intense- liniile de culoare care se potrivesc 
sunt mai ușor de găsit cu ajutorul codului de culoare furnizat pe paginile 
paletarului de culori.
Dar totuși, de unde să începem?
Unde folosim liniile de culoare ale celor patru game de culori?

Gama de culori Selection

Vopseaua de interior color InterTOP este disponibilă în găleţi de 5 și 15 litri, pe culorile din paletarul 
Selection, și în culorile scalelor de culoare obișnuite (de ex. RAL) - partenerii noștri comerciali 
amestecă nuanța conform codului de culoare dorit la fața locului, într-un timp scurt.

CREA
M

 SELECTION

EARTH           RU
STY LINE            BLUE LINE      

    
    

    
   

   
G

RE
EN

 L
IN

E

LINE

INTEN
SE SELEC

TION

E0       E1       E2      E3       E4       E5       E6       E7       R0      R1      R2       R3       R4       R5      R6       R7       R8       B0      B1      B2       B3               
   B4       

      
     

     
     

   B
5    

    
    

    
    

    
    

  B
6 

   
   

   
   

   
 G

0 
   

   
   

   
   

   G
2 

    
 G

3 
    

 G
4    

   G
5     

 G6      G
7      G8      G9

Codul nuanței de culoare

Culori intense (Intense Selection) 

Culori de bază (Line)

Culori pastel (Cream Selection)



Gama de culori Selection

Nuanțele maronii au definit scena străzii de mulți, mulți 
ani, însă ar fi o greșeală să le exilăm doar pe exteriorul 
caselor. Dintre miile de culori tomnatice ale naturii, 
pământului, covorului de frunze căzute, puteți alege cea 
potrivită pentru peretele oricărei încăperi - sunt, de aseme-
nea, deosebit de potrivite pentru a fi utilizate în combinații 
de mai multe nuanțe potrivite în aceeași încăpere.

EARTH

Se știe că verdele radiază securitate și calm - motiv pentru 
care la un moment dat, au fost folosite aproape deprimant 
de mult în clădirile publice. Datorită trecerii timpului și a 
noilor nuanțe moderne, verdele și-a recâștigat locul potrivit 
în sufragerii, bucătării și băi.

GREEN

Chiar și preșcolarii desenează apa și cerul în albastru, iar 
nuanțele care sugerează libertate și prospețime rămân 
favoritele multora pentru tot restul vieții.
Spațiile vopsite în gri-albăstrui pal crează impresia că sunt 
mai mari iar cei mai curajoși pot experimenta cu nuanțe în 
degrade, care se deschid către tavan. Albastrul este o culoare 
care poate fi folosită în orice încăpere!

BLUE

Diferitele nuanțe de ruginiu pot părea stridente la început 
și există într-adevăr unele culori foarte puternice printre 
ele - dar există și nuanțe mai blânde. Primele pot fi folosite 
pentru spații care să inspire sau ca decor, în timp ce cele din 
urmă pot fi folosite fără nicio îndoială, chiar și în dormi-
toare. 

RUSTY



Gama de culori Earth, Green, Blue și Rusty este completată de culori mai 
deschise și mai vibrante în combinațiile Cream și Intense...

Selecții de culori Selection

Nuanțele deschise, de culoare crem, se regăsesc în 
numeroase camere - făcând interioarele vintage la modă 
de neimaginat fără aceste culori pastelate - dar sunt cel 
puțin la fel de populare și ca o completare a culorilor mai 
puternice. Liniile de culoare, care emană seninătate și oferă 
un fundal magnific pentru mobilierul nostru preferat, pot fi 
folosite în orice încăpere.

CREAM

Selecția INTENSE reprezintă cealaltă extremă: culorile 
vibrante și stimulante sunt folosite pentru a crea un mediu 
care să inspire, colorând spațiile de „brainstorming” ale 
birourilor și cluburilor. Generaţia tânără, va alege cu 
plăcere culori definite și chiar vibrante.
Cei mai conservatori pot, de asemenea, să scoată în 
evidență extrem de eficient o cameră de zi sau o sufragerie, 
o suprafață mai mică în culori intense.

INTENSE

„Griul se potrivește la orice!” - aparent eternul adevăr al 
îmbrăcămintei este valabil și pentru pereți, de fapt! Griul 
se potrivește cu aproape orice culoare, iar unul dintre 
materialele de bază ale clădirilor moderne, betonul, 
sugerează siguranță și stabilitate. Griul nu este niciodată 
suficient, motiv pentru care paleta de culori Selection a fost 
completată cu încă 24 de nuanțe de gri care pot fi utilizate 
aproape oriunde, oricând și în combinație cu orice culoare.

ROCK



... în timp ce nuanțele de gri din selecția Rock pot fi folosite ca adjuvant 
pentru orice culoare sau în combinație una cu alta.

Selecții de culori Selection



Desigur, numai dacă ne face plăcere
- acest lucru însă, nu este întotdeauna suficient.

 

Dacă suprafața noastră de bază este potrivită - de exemplu, atunci 
când vopsim o locuință în stare bună - vopsirea nu este cu adevărat o muncă 
prea grea, ea fiind plăcută și creativă. Însă, dacă trebuie să pregătim și 
suprafața de bază în avans, atunci va trebui să rezolvăm mai multe sarcini 
secundare, toate fiind necesare pentru un rezultat perfect.

În cazul în care există defecte minore a peretelui (de ex. dibluri, găuri 
rămase după cuie), acestea trebuie reparate în prealabil cu glet de interior 
și apoi șlefuite la suprafață cu o hârtie abrazivă. Dacă se lucrează cu price-
pere, după vopsirea cu trafaletul, reparația nu va fi sesizabilă.

Pe suprafețele vechi, peretele poate fi friabil, poros deoarece se usucă 
de-a lungul deceniilor.  În acest caz, înainte de vopsire, stratul de praf este 
șters cu atenție de pe perete și apoi se aplică un strat de amorsă de profunz-
ime în dispersie InterGRUND pentru a reduce și a egaliza absorbția 
apei, pentru a lega stratul de praf rămas și pentru a stabiliza 
suprafața. Egalizarea absorbției apei este mai importantă decât vopsirea 
colorată, deoarece suprafețele mai absorbante absorb mai mult pigment, 
astfel încât efectul culorii poate fi sub formă de pete - adică suprafața nu va 
fi uniformă, estetică.
Amorsa nu este potrivită pentru stabilizarea mecanică a secțiunilor de 
perete desprinse, în cazul în care stratul de vopsea existent se desprinde de 
peretele vechi, acesta trebuie îndepărtat în prealabil și numai după aceea 
poate fi aplicată amorsa. 

Când zugrăvim singuri?

Puteți afla mai multe despre materiale de tencuială și lucrări de tencuială în broșura 
noastră a          Materiale de finisare și chituire!4



Nu efectuați reparații majore la zidărie (cum ar fi crearea de șanțuri pentru 
cabluri electrice noi), refacerea parțială sau completă, sau chiar vopsirea 
după construirea unor noi pereți fără a avea experienţă, lăsați-le pe seama 
unui specialist!

 

Vopsirea interioară a peretilor locuințelor nou construite se realizează, de 
cele mai multe ori, ales pe o suprafață netezită, adică gletuită. Vopsirea 
care să satisfacă toate nevoile se poate face doar pe un substrat impecabil, 
astfel încât pentru a evita reclamațiile, tencuirea și vopsirea sunt de obicei 
făcute de același specialist. Gletul se aplică de obicei în mai multe straturi, 
folosind un etanșant flexibil la îmbinările peretelui sau o bandă de armare 
încorporată în glet. După uscare, suprafața este şlefuită meticulos, manual 
sau mecanizat.

Dacă vopseaua este aplicată în mai multe straturi, manual, după prima 
acoperire adesea sunt efectuate reparații sub formă de plasturi (tencuială 
+ șlefuire), deoarece vopseaua uniformă „scoate la iveală” denivelarea 
invizibilă anterior a şlefuirii.
Stratul final de vopsea poate fi aplicat pe perete doar după toate acestea, 
adică este un proces de lucru surprinzător de complex - prin urmare, în cazul 
construcțiilor noi, vopsirea se face de obicei de către un specialist.

Și când putem lucra împreună?
La lucrări mai mari în construcții, se face de multe ori vopsirea conform proi-
ectului, adică vopsirea rapidă, uniformă, albă mecanizată, pe care locatarii o 
pot lăsa așa sau revopsi în funcție de nevoile lor.
Mai multe despre vopsirea conform proiectului, pe pagina următoare.

Când să încredințăm vopsitul unui specialist?



Pentru profesioniști: vopsirea proiect

Înainte de vopsire, se crează o suprafață albă omogenă - de obicei tencuită 
în alb - pe care vopseaua se aplică de obicei prin pulverizare airless.

 

Aplicarea extrem de rapidă și eficientă a vopselei necesită cerințe speciale. 
Solventul organic din material, în timpul pulverizării nu trebuie să irite 
specialistul, vopseaua nu trebuie să înfunde filtrele mașinii, iar materialul 
trebuie să ofere o suprafață estetică, chiar și după o singură fază de lucru 
(ceea ce înseamnă că trebuie aplicate mai multe straturi!). Aceste cerințe 
nu pot fi îndeplinite nici măcar de vopsele de interior excelente, așa că vă 
recomandăm vopseaua pentru proiecte M-TOP, care este special optimizată 
pentru aplicare mecanizată.
Compoziția sa a fost concepută pentru a forma o bază excelentă pentru 
vopseaua interioară colorată InterTOP, adică putem revopsi pereții locuinței 
noi după bunul nostru plac.



Produse

Amorsă de dispersie

Vopsea albă mată pentru proiecte de interior

M-TOP
Vopsea albă mată pentru proiecte de interior
Pentru revopsirea eficientă a suprafețelor albe omogene, de obicei pentru predarea blocurilor 
sau a proiectelor mai mari. Oferă o suprafață de recepție excelentă pentru vopseaua de 
interior colorată InterTOP.
•	 Vopsea	de	proiect	pentru	suprafețe	mari
•	 Îndeosebi	pentru	pulverizarea	airless
•	 Poate	fi	aplicată	cu	pensula,	trafalet
•	 În	găleți	de	15	litri,	foarte	economică

INTERGRUND
Amorsă de dispersie
Amorsă de profunzime de pregătire a suprafeței gata de utilizare,  cu lianți 
în dispersie. Leagă praful de substrat, reduce și uniformizează 
absorbția apei, nu formează o peliculă la suprafață și pătrunde 
adânc în pori. Poate fi folosită și pentru pregătirea plăcii de 
gips-carton înainte de gletuire.

PRIMOTOP
Vopsea emulsie de interior, alb mat
Pentru a crea interioare luminoase, moderne, ușoare. 
Acoperire bună, ușor de aplicat, se usucă rapid.
•	 Poate	fi	colorată	în	culori	pastelate
•	 Poate	fi	aplicată	cu	pensula,	trafalet,	prin	pulverizare
•	 Randament	bun
•	 în	găleată	de	15	litri

INTERTOP
Vopsea colorată, mată, pe bază de dispersie pentru pereți interiori
Pentru crearea unor spații de locuit colorate.
Oferă o suprafață excelentă chiar și în culori strălucitoare.
Foarte rezistentă la influențele externe, este recomandată și
pentru vopsirea zonelor cu trafic intens. Acoperire excelentă, 
ușor de aplicat, se usucă rapid.
•	 În	gamă	mare	de	culori
•	 Poate	fi	aplicată	cu	pensula,	trafalet,	prin	pulverizare
•	 Randament	bun
•	 În	găleți	de	15	și	5	litri



Soluții constructive
pentru construcții noi,

renovări

Tel.: 0040 269 206 017
e-mail: office@cemix.ro

www.cemix.ro


