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Domenii de utilizare: Vopsea de var pentru interior și exterior, pe bază de var stins depozitat mai mulți ani, pigmenți minerali,
făină de marmură și cantități reduse de lianți organici (< 2%). Respinge apa, are putere mare de acoperire,
rezistență la intemperii. Se livrează albă și se colorează în nuanțe deschise. Vopsea de var pentru interior
și exterior pentru tehnica Secco sau Fresco. Ca vopsea pentru sisteme de asanare zidărie.

Compoziţie: ● Var pastă depozitat minim 3 ani
● Fără ciment
● Dispersie (polimer acrilat de calitate); Proporție < 2%
● Faină de marmură albă
● Apă
● Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
● Mineral

Proprietăţi: ● Materie primă naturală, ecologică
● Difuzie ridicată a vaporilor de apă
● Reglează umiditatea

Punere în operă:

Condiţii punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +8° C.
În decursul prelucrării și întăririi materialului suprafețele trebuie protejate de îngheț minim șapte zile.

Informații ambalaj: În găleți de plastic reciclabile.

Valabilitate / depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între 5°C şi 30°C.
Depozitare / Valabilitate minim 12 luni.

Informații pericole: Produsul este aditivat pentru protecție în stare umedă și uscată.
Produsul este aditivat pentru protecție în stare umedă și uscată.

Date tehnice:

Număr articol 007163

Tip ambalaj  
Cantitate per unitate 15 ltr./EH

Unități per palet 24 EH/Pal.

Culoare alb / colorat

Consum ca. 0,2 ltr./m²/A.

Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.

Coeficient de difuzie la
vapori de apă µ (SR EN
1015-19)

10 - 12

Fb-Cod după BFS-MB Nr.
26 C 1
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Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui
produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt com-
plete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utili-
zatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator.
Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării pro-
dusului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție
și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


