
Vopsea pentru soclu, ardezie, beton 
și țiglă din beton
• rezistentă la lumina UV și la intemperii
• rezistență mare la abraziune
• lavabilă și hidrofugă
• permeabilitate moderată la vapori
• acoperire excelentă

30m2

SockelTOP 



SockelTOP
Vopsea pentru soclu, ardezie, beton și 
țiglă din beton

DOMENIU DE APLICARE: 
Potrivită pentru suprafețe verticale exterioare, expuse la intemperii
și sarcini mecanice, precum și pentru plăci de ardezie și beton.
Este, de asemenea, potrivită pentru soclurile construcțiilor și
gardurilor și pentru suprafețele de beton nestructural în care nu
apare o încărcătură permanentă cu apă.
Se recomandă utilizarea pe o suprafață orizontală, în special pentru
suprafețe interioare sau suprafețe exterioare acoperite, uscate și
moderat utilizate.

Nu se recomandă utilizarea ei pe suprafețe orizontale expuse la
utilzare intensă.

CONSUM DE MATERIAL ȘI PRELUCRARE:
• Aproximativ 0,10-0,15 l/ m2/ strat

(Depinde și de rugozitatea și absorbția substratului)

• Poate fi aplicată cu pensula, prin pulverizare, cu rola

OPȚIUNI CULOARE:
• 9 culori de bază, “Base”

• 80 de culori Inspiration



CULORI DISPONIBILE DIN PALETARUL 
DE CULORI INSPIRATION*:

* Disponibile la centrele de mixare ale Partenerilor Comerciali  
   codurile nemarcate se pot livra doar pe bază de comandă

4319 * 4717 4985 * 5327 * 6747
4329 * 4719 4987 * 5329 * 6749
4357 * 4749 4989 * 5337 * 6917 *
4359 * 4765 5119 * 5339 * 6919 *
4367 * 4767 5129 5349 * 6925 *
4369 * 4769 5139 * 6545 6927 *
4377 * 4917 * 5145 * 6547 6929 *
4379 * 4919 * 5147 * 6549 6935 *
4517 4927 5149 * 6553 6937 *
4519 4929 * 5157 6555 6939 *
4527 * 4939 * 5159 * 6557 6945 *
4529 * 4959 5315 * 6559 6947 *
4539 4965 * 5317 * 6565 6949 *
4549 * 4967 * 5319 * 6567 6955
4557 4969 * 5323 6569 6957 *
4559 * 4979 * 5325 * 6745 6959 *



Atenţie! Culorile din paletar sunt doar orientative, iar asemănarea deplină dintre
culorile aplicate pe suprafață și culorile de pe paletar, nu poate fi garantată.
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