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efectiv pentru fiecare caz de aplicare.
Ediția nr. 3 /Revizuire 2019

BASIC
VOPSEA TRANSPIRANTĂ PE BAZĂ DE APĂ

PROPRIETĂȚI PRINCIPALE
• Transpirabilitate și acoperire bune
• Indicată în principal pentru vopsirea clădirilor industriale 
• Efect opac, nefilmogen
• Utilizare la interior

Vopsea transpirantă pe bază de apă, pentru utilizare la interior. Prezintă o acoperire bună și se întinde ușor, ceea ce 
permite realizarea unor cicluri de finisare economice.
Datorită caracteristicilor de mai sus, chiar și în prezența umidității, nu permite producerea fenomenelor de fisurare și de-
cojire.  

 

INDICAȚII DE UTILIZARE
Indicată pentru aplicarea pe tavanele caselor particulare sau locurilor publice și la interiorul clădirilor industriale pentru care 
se dorește o transpirabilitate și o acoperire bune.  

PREGĂTIREA SUPORTULUI
Tencuieli noi: așteptați maturarea completă cel puțin 28 de zile, periați pentru a îndepărta eventualele neregularități ale 
suprafeței și, dacă este necesar, neteziți cu chit. Îndepărtați eventualul chit în exces prin șlefuire și continuați cu aplicarea 
de MISTER SMALTO. Dacă este necesar, aplicați preventiv un strat de fixativ acrilic FIX ACRYL pentru a consolida supra-
fața, pe suporturi dificile sau ca soluție de uniformizare de absorbție în cazul finisajelor colorate. În prezența algelor sau a 
mucegaiurilor, tratați în prealabil suprafața cu soluții biocide tip MUFFA BLOCK. 

Tencuieli de reparat: pregătiți în mod corespunzător suportul, eliminând reziduurile de vopsele vechi care nu aderă bine, 
urmele de murdărie, mucegaiul. Dacă este necesar, neteziți eventualele neregularități cu chit. Îndepărtați eventualul chit în 
exces prin șlefuire și continuați cu aplicarea de MISTER SMALTO. Dacă este necesar, aplicați preventiv un strat de fixativ 
acrilic FIX ACRYL pentru a consolida suprafața, pe suporturi dificile sau ca soluție de uniformizare de absorbție în cazul fini-
sajelor colorate. În prezența algelor sau a mucegaiurilor, tratați în prealabil suprafața cu soluție biocidă tip MUFFA BLOCK.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de liant: Copolimeri sintetici în emulsie
Culoare: Alb
Aspect: Tixotropic
Aspectul filmului: Opac
Greutate specifică: kg/l  1,600 ± 0,04
VOC: < 30 (Directiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)
Consum: 4 - 5 mp/l la finit (2 straturi)
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INDICAȚII DE APLICARE 
Evitați aplicarea în prezența condensului superficial.
Temperatura ambiantă: minim + 5 °C – maxim +35 °C 
Temperatura suportului: minim + 5 °C – maxim +35 °C

Produsul poate fi aplicat:
Cu pensula sau trafaletul: diluați cu apă în proporție de 20/30% 
Prin pulverizare:  diluați cu apă în proporție de 40/50% 

Curățarea uneltelor: spălați cu apă imediat după utilizare.

USCARE SAU ÎNTĂRIRE LA 20 °C ȘI 65 % U.R. (umiditate relativă)
Timp de uscare la atingere:  1 oră
Timp de uscare aparentă completă:  4 - 6 ore
Posibilitate de lăcuire:  6 - 8 ore

AMBALAJE
14 l

DEPOZITARE
Produsul trebuie depozitat în recipientele originale, bine închise și este stabil timp de cel puțin 12 luni, dacă este păstrat în 
încăperi cu o temperatură de minimum +5 °C și maximum +40 °C.
A se feri de îngheț

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ
Conform cu Directiva 67/548/CEE, 1999/45/CE și/sau cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) cu modificările și completările 
ulterioare, produsul nu este etichetat. Pentru toate informațiile referitoare la manipularea produsului, precum și la eliminarea 
corectă a acestuia, consultați Fișa de securitate.
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