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ANTICONDENSACIÓN 
LAVABILĂ ANTICONDENS 

INFORMAȚII TEHNICE 
Cod. 1004 

Informațiile detaliate în acest document sunt rezultatul testelor efectuate în laboratoarele noastre în dorința 
noastră constantă de îmbunătățire și satisfacere a clientului. Cu toate acestea, nu putem să ne asumăm 
responsabilitatea pentru orice neplăcere care poate apărea din cauza aplicării defectuoase a produselor noastre. 

Vopsea acrilică mată pe bază de apă pentru interior/ exterior. Are o formulă cu 

copolimeri acrilici și microsfere de sticlă goale în interior, care sunt inerte și izolatoare 

și îi conferă proprietăți remarcabile: 

Anti-condens., previne formarea de mucegai, izolează termic și amortizează 

sunetele. 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

- Izolație termică: peste 5ºC (Test Applus: 17/14877 - 1420)

- Anti-condens

- Cald la atingere

- Densitate mică

- Aspect mătăsos

- Aplicare ușoară cu pensulă și rolă

- Contracție scăzută

CARACTERISTICI TEHNICE 

Finisare ………………… mat, ușor textural 

Culoare ………………… Alb 

Densitate  ………………… 1,00- 1,06 kg/L 

Randament  ………………… 8-10 m2/L per strat

Diluant pentru vopsea ………………… Apă 

Uscare la atingere:  ………………… 1 oră 

Reaplicare   ………………… 6- 8 ore

Lavabilitate GARDNER ………… 10.000 cicluri (UNE 48.283:1984)

Continut VOCs ………………… <30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L) 

Atât uscarea cât și performanța pot fi afectate de variațiile de temperatură, umiditate, grosime 
și, mai presus de toate, starea suprafeței. 
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UTILIZARE RECOMANDATĂ 

- Pe pereții unde se formează condens care provoacă umiditate.
- Pentru izolația termică a pereților care sunt expuși la temperaturi foarte înalte

și/sau variații puternice de temperatură.
- Pentru a reduce reverberația sunetelor în clădiri, case etc.
- Ca izolație termică pentru țevi de apă caldă sau rece.

MOD DE UTILIZARE 

Poate fi aplicată cu o pensulă sau o rolă. 
Se va asigura că suprafața de aplicare este uscată și curățată de orice praf, 

grăsime, etc. 
Pentru izolație termică sunt necesare minimum 3 straturi pentru a se obține 

grosimea recomandată de 250- 300 microni, ceea ce revine la 4m2/L. La aplicarea pe 
suprafețe noi, produsul utilizat pentru primul strat va fi diluat cu 5% de apă, în funcție 
de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței. Pentru al doilea 
strat, se recomandă să se lase să se usuce aproximativ 6- 8 ore și să se aplice fără 
diluare. Pentru al treilea strat, vom urma aceeași procedură, vom lăsa să se usuce 
timp de 6- 8 ore și vom aplica fără diluare. 

Se recomandă să se pregătească suprafața de vopsit prin îndepărtarea 
reziduurilor de vopsea veche desprinsă și prin repararea crăpăturilor sau a ciobirilor. 
Pentru a îmbunătăți rezultatul final, este mai bine să se aplice un prim strat de 
Fondofix sau o bază de lac etanșat. După acest grund, procedați ca la o suprafață 
nouă. 

Nu folosiți agitatoare mecanice pentru a amesteca culoarea în cazul în care 
faceți culoare sau când diluați vopseaua.  

Dacă se folosește pe suprafețe metalice, este necesar să se aplice mai întâi un 
grund antioxidant. 

Agitați vopseaua în recipient până când produsul devine perfect omogen. 

PRECAUȚII 
Produsul va fi păstrat în recipientul original, închis ermetic, la temperatură peste 

5º C. Nu utilizați produsul la temperaturi sub 5º C sau peste 35ºC.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați reziduurile la canal. A se folosi 

doar în spații cu o bună circulație a aerului. În caz de înghițire, se consulta imediat 
medicul și i se va arăta recipientul sau eticheta produsului.  
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