
INTERTOP  
VOPSEA DE INTERIOR MATĂ PE BAZĂ DE 
DISPERSIE, CU ACOPERIRE EXCELENTĂ

Număr articol: 5 l K00069607; 15 l K00069617

Proprietăți: 
• colorabilă
• două straturi
• acoperire excelentă
• se poate aplica cu pensula
• se poate aplica cu rola
• se poate pulveriza

Descriere:
Vopsea de interior mată, colorabilă, pe bază de 
dispersie, cu acoperire excelentă.

Utilizare:
Vopseaua trebuie amestecată cu grijă înainte de 
utilizare. Vopseaua se va aplica în două sau trei straturi 
pe suprafața peretelui pregătită în mod profesional.

Diluare:
Nu este necesară diluarea vopselei. Dacă totuși, pentru 
aplicarea vopselei, este necesară diluarea, vopseaua se 
va dilua în proporție de maxim 5% cu apă limpede.

Uscarea:
Înainte de aplicarea celui de-al doilea strat sau a 
următoarelor straturi, este necesar un timp de uscare 
de minim 2 ore, acesta depinzând de temperatura 
suprafeței peretelui si de umiditatea aerului.

Consumul teoretic:
Pentru două straturi sunt necesari 140-200 ml/m².
O găleată (15 l) ajunge pentru vopsirea a 75-105 m2 în 
două straturi. Structura suprafeței și capacitatea sa de 
absorbție in�uențează consumul de material. 
150-210 m²/găleată (15 l)/strat.

Pregătirea suprafețelor:
Suprafața trebuie să �e su�cient de rezistentă, uscată, 
curățată de ulei, praf sau impurități. În funcție de 
suprafață, poate � necesară aplicarea unui grund de 
impregnare pe bază de dispersie.

Date tehnice:
Coe�cientul absorbției de apă: ridicat
Timp de uscare: cca. 2 ore
Densitate: 1,47 g/ml
Clasa de lavabilitate: 3
Revopsire: după 12 ore

Compoziție:
Dispersie sintetică, dioxid de titan, carbonat de 
calciu, aditivi, apă

Depozitare: 
A se feri de expunerea la soare, a se păstra la loc 
răcoros, ferit de îngheț. A se utiliza în max. 24 de 
luni de la data fabricației.

Culori:
Culorile se pot obține pe baza paletarelor de 
culori inspiration (0xxxx) și selection (5xxxx), 
�ecare culoare având prețul propriu. 

Atenționare:
Produsul nu se utilizează la temperaturi 
sub +5°C și peste +30°C, luându-se în calcul 
temperatura peretelui și a aerului. Nu ne 
asumăm răspunderea pentru lucrările care nu 
corespund speci�cațiilor din �șa tehnică.
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