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Î

un fluture
trăiește doar
câteva săptămâni

viața lemnului tratat cu

SADOLIN TINOVA

este cu 12 ani mai lungă
www.sadolin.ro

n primul rând de ce acest catalog?
Răspunsul vine plecând de la faptul
că noi credem în imaginație, creativitate și implicare. Cu un strop de
răbdare și determinare putem transforma
lumea în care trăim, dând culoare și
trezind la viață încăperi întregi sau simple obiecte de mobilier, fie că sunt din
lemn sau metal. Avem în față o colecție
de produse care oferă soluții tangibile
ideilor creative pe care le doriți puse în
practică. Să redecorăm, să bricolăm, să
ne înfrumusețăm viața!
Chiar dacă proiectul la care lucrați
este de mai mare sau mai mică anvergură, cu siguranță aveți nevoie de grunduri, lacuri, emulsii, emailuri, fie pentru
tratament sau simpla decorare. Știm că
uneori este ușor să te simți pierdut prin
labirintul multitudinii de produse specifice de pe piață. Lac subțire sau gros?
Grund, tratament, direct pe rugină, pe
pardoseală sau poate aveți un ponton
sau o barcă? Pentru orice întrebare,
aici aveți răspunsul, toate informațiile
importante despre produsele noastre
sunt prezentate în acest catalog.
Experiența AkzoNobel din ultimele
secole în fabricarea vopselelor o oferim
acum cititorilor noștri.
Adesea ne confruntăm cu persoane
care sunt interesate de produsele
noastre, dar au idei preconcepute cu

privire la aplicabilitatea sau folosirea lor.
Aceste informații sunt acum prezentate
pe scurt într-un mod ușor de înțeles, de
reținut și de revenit asupra lor atunci
când aveți dubii în legătură cu alegerea
potrivită pe care trebuie să o faceți.
Și, pentru că trăim într-o lume plină
de culori care ne definesc viața, nu vă
temeți să le folosiți pentru a înfrumuseța
și proteja suprafețele din lemn, metal
sau zidărie. Atunci când vă simțiți
creativi și aveți nevoie de informații
suplimentare, vă rugăm să ne vizitați
online la www.hammerite.ro,
www.sadolin.ro și www.dulux.ro sau
contactați direct magazinele unde găsiți
produsele noastre. Atât site-urile, cât și
catalogul de față conțin detalii tehnice
utile despre toate gamele de produse
pe care le oferim. Din păcate, din cauza
limitărilor impuse de tipar, mostrele de
culoare pot diferi de cele obținute prin
vopsire, de aceea vă invităm în cel mai
apropiat magazin pentru a vă alege
culoarea dorită în baza mostrarelor de
culoare existente acolo, în acest mod
veți fi pe deplin satisfăcut.
Vă dorim multă inspirație, creativitate
și să răsfoiți cu interes aceste pagini,
deoarece suntem siguri că aici veți
găsi soluția potrivită proiectului la care
lucrați!

TRADIȚIE

AKZO NOBEL
UN NUME CU TRADIȚIE ȘI EXPERIENȚĂ

Având o istorie îndelungată, AkzoNobel își datorează evoluția
pe termen lung integrării cu succes a diferitelor companii,
prin valorificarea diverselor avantaje culturale și tehnologice.
Totuși, cum s-a dezvoltat din câteva idei
- sau, folosind terminologia modernă, din câteva start-up-uri cel mai mare producător de vopsele din lume?
Povestea de succes este învăluită în mister și legendă.

C

u siguranță,
înființarea
companiei
AkzoNobel nu este o
întâmplare obișnuită.
Ar fi foarte dificilă până și
enumerarea întreprinderilor care au participat la
fondarea companiei:
actualul profil al acesteia
s-a conturat din dezvoltarea numeroaselor idei
ale inventatorilor, din fuzionarea mai multor firme
mai mici sau mai mari.
Prima firmă ale cărei
baze, tradiții și experiențe
se află ca piatră de
temelie este Bofors.
Aceasta a fost înființată
la Karlskoga, Suedia, în
1646 și a funcționat ca
simplă fierărie. Faptul că
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numele firmei a dăinuit
peste două secole și a
funcționat cu succes în
tot acest interval, denotă
competența fondatorilor.
În 1894 s-a transformat în
fabrică de muniții și a fost
achiziționată de însuși

Alfred Nobel în 1895, cu
un an înainte de moartea
sa. (Am menționat acest
aspect deoarece fabrica
a fost revândută ulterior.)

PUTEREA CONSTĂ ÎN
UNITATE
Nobel nici nu văzuse
încă lumina zilei, când
boiangiul originar din
Suedia și ulterior stabilit
în Danemarca, Jacob
Holmblad, a fondat
precursorul actualului
Sadolin, Det Holmbladske
Selskab. Istoria
companiei Sadolin poate
nici nu s-ar cunoaște
dacă clima suedeză
aspră și necruțătoare nu
l-ar fi determinat pe rege
să îi acorde permisiunea
lui Jakob Holmblad să
experimenteze cu lacuri
și vopsele în vopsitoria
sa din Copenhaga. Până
în 1912 acestă mică
afacere s-a transformat

într-o uriașă companie:
Holmblad&Co și-a întărit
rândurile cu un om de
afaceri extrem de tânăr
dar tot atât de serios,
Gunnar Asgeir Sadolin,
cel care deja studiase
de mai multă vreme
comportamentul și
culorile diferitelor tipuri
de ceară. Alegerile sale în
domeniul culorilor au fost
inspirate de antichitățile
din Egipt, alegeri care au
fost recompensate de
către piață prin câștiguri
uriașe. Succesul fuziunii
lor este perfect ilustrat
de faptul că la mai bine
de 200 de ani de la
acest moment, tradiția și
excelența în întreținerea
lemnului, reprezentate
prin marca Sadolin, sunt
prezente în 97 de țări.
DE NEÎNVINS
ÎN DOMENIUL
LACURILOR
Tot în această perioadă,
pictorul olandez Wiert
Willem Sikkens a avut o
idee strălucită. În 1792 a
întemeiat o mică afacere
în Groningen, unde
prepara și comercializa

vopsele pentru
profesioniști și nu numai.
Fiul său, Geert Willem, a
continuat ulterior activitatea începută de tatăl său:
în 1869 lacurile și
vopselele marca Sikkens
au cucerit lumea. Peste
aproape 50 de ani,
Sikkens a introdus lacul
de celuloză. Acest nou
lac difuzabil a fost utilizat
pe scară largă mai ales în
domeniul industriei, apoi,
odată cu lacul sintetic și
vopseaua de tip email
Rubbol AZ, a început
o nouă eră în domeniul
profesiei de vopsitor.
Sikkens s-a folosit de
pauza forțată impusă
de războiul mondial să
fabrice rășină artificială
în atelierele sale. Drept
rezultat al cercetărilor a
fost înființată fabrica de
rășină artificială, care
în zilele noastre poartă
numele de Akzo Nobel
Kunstharze. În același
timp, prin anii 50-60,
Sikkens a achiziționat
fabrici binecunoscute
precum Alpha Wandfarbe,
Flexa Heimwerkerfarbet,
Smits’ Bautenlacke und
nautische Farben și
Cetabever Beize. Alte linii
de fabricație au fost deschise în Belgia, Suedia,
Italia și Germania.
NOBEL – UN OM DE
AFACERI VERITABIL
Până la urmă, atât Bofors,
Homblad & Sadolin

precum și Sikkens au
devenit componente ale
moștenirii Alfred Nobel.
În acest fel au stat la
temelia întreprinderii mamut AkzoNobel. Numele
lui Afred ne amintește,
dincolo de premiul
Nobel, eventual doar de
dinamită și fitil, cu toate
acestea denumirea de
AkzoNobel se leagă de
persoana lui, chiar dacă
într-o manieră nu tocmai

directă. Alfred Nobel s-a
născut în 1833, tatăl său,
Immanuel Nobel era arhitect, iar mama, Andriette,
provenea dintr-o familie
înstărită. La puțin timp
după nașterea micului
Alfred, casa lor a ars
într-un incendiu, astfel
familia ajungând la faliment în 1837. Immanuel
s-a refugiat la Sankt
Petersburg de teama
creditorilor săi, iar familia
și-a lăsat-o la Stockholm.
Andriette și-a crescut
copilul timp de 5 ani din

venitul micului ei magazin de mirodenii, până
când familia s-a reunit la
Sankt Petersburg.
Immanuel a pus bazele
unei fabrici constructoare
de mașini, unde și copiii
săi s-au integrat în activitate. Alfred a manifestat
interes față de afaceri
încă din fragedă tinerețe.
La vârsta de 17 ani

“

“

pe numele său ilustrează
cel mai bine dorința de
cercetare și energia lui
creatoare. După moartea
lui Nobel, uriașa lui avere
a fost moștenită de către
o fundație, iar companiile deținute de către el
s-au unit în două grupuri
care ulterior, în 1984, au
fuzionat sub denumirea
de Nobel Industries.

Cele 350 de brevete de inventator
eliberate pe numele său ilustrează cel
mai bine dorința de cercetare
și energia lui creatoare.

vorbea fluent suedeză,
rusă, engleză, germană,
franceză, dar dintre toate
materiile studiate chimia
l-a atras cel mai mult.
După ce la Paris a lucrat
în laboratorul renumitului
chimist T.J. Pelouze și a
făcut cunoștință cu nitroglicerina, s-a întors acasă
și în 1864 a înființat
compania Nitroglicerin
AB. Cele 350 de brevete
de inventator eliberate

1646

Se deschide fabrica Bofors
în Suedia.

1777

În urma acestei fuziuni
compania era alcătuită
din foarte multe firme (de
ex.: Crow Berger, Eka,
Sadolin&Holmblad etc.).
În 1991, în urma unor
restructurări financiare
mai importante, firma cu
capital olandez Securum
a devenit acționar principal, iar la începutul anului
1994 Akzo a achiziționat
acțiunile deținute de stat
și de alți diferiți acționari,

Det Holmbladske Selskab, în prezent
Sadolin, ia naștere în Danemarca.
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1792

Pictorul și decoratorul Wiert Willem
Sikkens începe producția lacurilor
Sikkens în orașul olandez Groningen.
Se naște brandul Sikkens.

1871

astfel a înființat Akzo
Nobel. După acesta, în
1998, au achiziționat renumita fabrica de textile
din Anglia, Courtaulds.
Astfel AkzoNobel a devenit una dintre cele mai
importante companii din
lume în industria chimică,
în industria textilă și în
industria farmaceutică,
menținând profilele
fabricilor, întărind poziția
lor de piață și dezvoltarea lor prin valorificarea
experienței întreprinderii
mamă. Practic, astfel s-a
conturat forma actuală a
companiei. În anul 2008
dezvoltarea societății a
luat un nou avânt atunci
când, în urma valorificării
filialei farmaceutice, a
fost achiziționată firma
Imperial Chemical
Industries PLC (ICI), prin
aceasta și-a întărit poziția
de lider mondial în industria vopselelor, mărci
consacrate ca Dulux sau
Hammerite intrând astfel
în portofoliul AkzoNobel.

1895

Alfred Nobel a fondat Elektrokemiska
Aktiebolaget - cunoscută ca Eka în Bengtsfors, Suedia, pentru a obține clor
și produse alcaline. Astăzi, EKA Chemicals
este o afacere AkzoNobel, sub numele
Pulp & Paper Chemicals.

1918

Se deschide firma KemaNobel în
Compania Koninklijke Nederlandse
Suedia. După mai bine de
Zoutindustrie (KZO) începe să
100 de ani, în 1984, KemaNobel va
activeze în industria de sare
fuziona cu Bofors pentru a forma olandeză, ca răspuns la lipsa de sare
Nobel Industries, care va fi
din timpul Primului Război Mondial.
achiziționată de către Akzo în 1994.

CULORILE GREILOR
Nave, iahturi, avioane, navete spațiale, poduri.
Poate nici nu ne gândim, dar unele sunt protejate
sau decorate cu produsele fabricate de AkzoNobel.
Printre acestea figurează Sydney Harbour Bridge,
olimpicul Aquatic Center din Peking, precum și una
dintre cele mai importante atracții turistice ale lumii,
The London Eye care poartă cu mândrie sistemul de
vopsele al companiei. Dincolo de clădiri, produsele
companiei sunt utilizate la navete spațiale, avioane
și nave maritime. Colaborarea cu Airbus A380 este
poate cea mai semnificativă dintre toate, evidențiind
preocuparea continuă de a realiza vopsele durabile.

1923

Saal van Zwanenberg înființează
fabrica Organon care produce
insulină din pancreasul animalelor.

1969

1993

Akzo și Nobel Industries fuzionează
pentru a forma AkzoNobel. Brandurile
sub care Nobel Industries producea
încă din 1871 se păstrează (Rubbol,
Cetol si Alpha), la fel și calitatea
produselor, aceeași din 1792.

Algemeene Kunstzijde Unie NV (AKU) fuzionează
cu Koninklijke Zwanenberg Organon (KZO)
pentru a forma AKZO. În Germania se
achiziționează fabrica de vopsele Lesonal, în
Franța - Astral, ambele fiind preluate sub umbrela
grupului Sikkens Akzo Coatings.

1998

MĂRCI VERZI,
SPIRIT ECOLOGIC
Ca urmare a politicii
ecologice asumate
AkzoNobel a încheiat un
parteneriat cu organizația
FSC. Relația de parteneriat
este considerată aparte și
pentru faptul că societatea
este primul partener care nu
se ocupă de comercializarea
produselor din lemn. Cu
toate acestea, AkzoNobel
consideră relația o sursă de
inspirație în condițiile în care
durabilitatea este o valoare
importantă și o obligație
pentru companie.
Munca unitară efectuată în
urma cooperării va motiva
participanții pieții să
elaboreze produse rezultate
în urma exploatării responsabile a pădurilor. Din acest
motiv AkzoNobel și-a luat
angajamentul să realizeze
produse durabile, mai
ales în cazul mărcilor de
întreținere a lemnului. Astfel,
mărci precum Cuprinol,
PINOTEX, CetaBever,
Sparlack, Flood și Sadolin
sunt produse și ajung să
fie comercializate în spiritul
acestui concept.

2007

AkzoNobel vinde Organon BioSciences
NV corporației Schering-Plough.

AkzoNobel achiziționează compania
Courtaulds din Marea Britanie.
Produsele lor includ vopsele industriale
cu acoperire de înaltă tehnologie
și fibre sintetice, cum ar fi
Courtelle și Tencel.

2008

AkzoNobel achiziționează Imperial
Chemical Industries PLC (ICI).

INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU APLICAREA
PRODUSELOR AKZO NOBEL

PRODUSE
DECORATIVE ŞI
DE PROTECŢIE
PENTRU LEMN

PRODUSE
DECORATIVE ȘI
DE PROTECȚIE
PENTRU METAL

PRODUSE
DECORATIVE ŞI DE
PROTECŢIE PENTRU
SUPRAFEȚE
MINERALE
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1. Pregătirea suprafeţelor:
1.1. Suprafeţe noi (lemn curat,
netratat): lemnul trebuie să fie uscat,
cu umiditate maximă de 18%.
Verificarea umidităţii se poate face
empiric (în urma şlefuirii trebuie să
rezulte praf) sau cu un umidometru.
Suprafaţa se va şlefui în lungul fibrei
pentru deschiderea porilor; se va
utiliza hârtie abrazivă de granulaţie
medie (80-100).
1.2. Suprafeţe vopsite anterior cu
produse care formează peliculă
(email, lac etc.): pelicula trebuie
îndepărtată integral până se ajunge
la fibra lemnului. Se recomandă una
din metodele: A) şlefuire cu hârtie

abrazivă de granulaţie mare (40-60);
B) termic cu flacără sau aer cald;
C) chimic cu ajutorul decapanţilor
pentru vopsea. Se va continua cu
operaţiunile de la pct. 1.1.
1.3. Suprafeţe tratate anterior cu
produse care nu formează peliculă
(baiţuri, tratamente ignifuge, tratamente anticarii): se verifică dacă
produsul anterior este compatibil
cu cel ce se va aplica. Cel mai sigur
şi simplu este să se folosească
produse pe aceeaşi bază: solvent
sau apă. În cazul baiţurilor reluați
operaţiunile de la pct. 1.1.
Pe suprafeţele tratate cu uleiuri (de
in sau tratamente) nu se vor aplica

produse decorative decât dacă
aceste uleiuri au fost curăţate sau
dacă decorarea se face după 1 an
de la tratament. Pe suprafeţele ce
au primit tratamente ignifuge nu se
aplică produse decorative deoarece
se anulează efectul acestora.
2. Aplicarea:
2.1. Grunduirea: se va desprăfui şi
degresa înainte de aplicare; alegerea
grundului se face în funcţie de
produsul aplicat ulterior, respectându-se sistemul de vopsire: grund pe
bază de solvent (Sadolin Base NR)
cu produse decorative pe aceeași
bază, grund pe bază de apă (Sadolin
Base Plus PB) cu produse decora-

tive pe bază de apă. Aplicarea se
face numai cu pensula, în lungul fibrei lemnului, la temperaturi sub 25°
- 30°C (se evită evaporarea rapidă)
sau sub 10°C (se evită condensarea
umidităţii pe suprafaţă). Nu se aplică
prin pulverizare!
2.2. Aplicarea propriu-zisă a produselor decorative: se face după ce
grundul aplicat este complet uscat.
Culoarea finală va fi influenţată de
esenţa lemnului, absorbţia acestuia
şi gradul de finisare al suprafeţelor.
Se va utiliza pensulă sau rolă de
velur în cazul lacurilor de trafic interior/exterior Sadolin Samba/Yacht.
Pensularea se va face uniform, în

lungul fibrei lemnului, evitându-se
apariţia „nadelor” prin aplicarea pe
un singur element constructiv (scândură, grindă etc). Între straturile de
produs decorativ, pentru a creşte
gradul de finisaj final şi al aderenţei,
este recomandată şlefuirea intermediară folosindu-se hârtie abrazivă
de granulaţie mică (180-240). Se vor
respecta timpii de uscare şi se va
evita „forţarea’’ acesteia deoarece
produsul trebuie să se absoarbă
complet în fibra lemnului pentru a-i
conferi rezistenţă. La temperaturi
scăzute sau umiditate ridicată, în
zone montane sau în perioadele
reci, timpii de uscare se pot dubla.

1. Pregătirea suprafeţelor:
Suprafeţele metalice feroase şi
neferoase se vor curăţa temeinic
după cum urmează:
• rugină excesivă – perie de sârmă
sau hârtie abrazivă;
• săruri, grăsimi, praf sau alte
impurităţi – diluant Hammerite sau
apă cu detergent;
• resturi de peliculă anterioară neaderentă – perie de sârmă, decapant
sau termic cu flacără sau aer cald.
Suprafeţele astfel curăţate se vor
degresa cu diluant Hammerite.
2. Grunduirea:
• Suprafeţele metalice feroase (cele
ce ruginesc) nu necesită grunduire;

• Suprafeţele metalice din aliaje
cu fontă, oţel sau inox (care nu
ruginesc) şi suprafeţele metalice
neferoase (aliaje ale Cu, Al, Zn etc)
se grunduiesc cu Hammerite
Special Metal Primer;
• Suprafeţele care necesită grunduire, dar care au un aspect lucios
se vor mătui în prealabil cu hârtie
abrazivă cu granulaţie 120-240;
• Suprafeţele zincate se grunduiesc
numai după oxidare (minim 6 luni de
expunere la exterior);
• Grundul se aplică în condiţii optime la 20°C şi umiditate de maxim
60%. Se va aplica un singur strat,
utilizând pensula sau rola;

• Se va respecta timpul de uscare
pentru revopsire de 1-2 ore.
3. Vopsirea:
Produsele se vor aplica cu pensula
sau rola, în 2-3 straturi groase, cu
un interval de uscare la revopsire de
4-6 ore. Se va evita uscarea forţată.
Produsele nu se diluează!
Pentru reglarea consistenţei, pe
parcursul vopsirii, se pot adăuga
cantităţi foarte mici de diluant
Hammerite doar când temperatura
mediului este mai ridicată, pentru a
compensa pierderile de solvent din
produs (în cazul celor pe bază de
solvent).
Condiţiile de mediu optime pentru

aplicare sunt la temperatura de 20°C
şi umiditatea de maxim 80%.
Se va evita aplicarea la temperaturi
ridicate având în vedere mai ales
temperatura suportului. Metalul,
fiind bun conductor de căldură,
poate avea temperatura mai mare
decât a mediului. Se va evita și aplicarea la temperaturi scăzute, când
temperatura suprafeţei este sub
punctul de rouă (sub 10°C).
Hammerite Radiator este un
produs decorativ pe bază de apă
şi este indicat pentru revopsirea
suprafeţelor deja vopsite dar care au
pelicula rezistentă şi aderentă. Se
va utiliza în prealabil hârtia abrazivă

pentru îmbunăţirea gradului de
aderenţă între stratul vechi şi cel
nou aplicat.
4. Revopsirea:
Suprafeţele anterior vopsite cu alte
produse se vor testa pentru observarea compatibilității între produsul
deja existent şi cel ce se doreşte a fi
aplicat peste acesta.

Pregătirea suprafeţelor:
1.1. Suprafeţe noi: se vor acoperi în
strat continuu cu glet de finisaj; se
vor şlefui, fără a se ajunge la stratul
suport, folosind hârtie abrazivă de
granulaţie minim 180. După şlefuire,
suprafaţa se desprăfuieşte şi se
amorsează.
1.2. Suprafeţe vechi (deja vopsite):
se vor corecta eventualele defecte
de suprafaţă cu glet de finisaj, se
vor şlefui şi se vor desprăfui; dacă
este cazul se vor curăţa urmele de
murdărie folosind apă şi detergent.
1.3. Amorsarea: se va face în funcţie
de gradul de absorbţie al suprafeţei:
• suprafaţă neabsorbantă (exemple:

glet de finisaj pe bază de ciment alb,
vopsea lavabilă) se va amorsa cu
un strat de vopsea lavabilă (albă sau
în nuanţa dorită) diluată cu 15-20%
apă curată;
• suprafaţă absorbantă (exemple:
glet de ipsos, tinciuri de ciment la
interior şi exterior, alte tipuri de
suprafeţe ce rămân prăfoase după
şlefuire-desprăfuire) se vor amorsa
cu Dulux Grunt, amorsă pe baza de
apă cu rol de stabilizare a suprafeţei
(grund de profunzime).
La aplicarea amorsei se va acorda
atenţie următoarelor aspecte:
1. aplicarea amorsei se va face în
strat continuu cu evitarea apariţiei

„nadelor”;
2. amorsa se va întinde foarte bine
fără a genera scurgeri pe perete şi
fără a supra-amorsa suprafaţa
(aplicare excesivă sau în 2 straturi);
3. este indicată utilizarea rolei Dulux
din păr natural, cu fir scurt.
Pentru a obţine cele mai bune
rezultate, suprafeţele care prezintă
discontinuităţi (plăci de rigips
gletuite parţial, diferite tipuri de glet,
zone de reparaţii) sau nuanţe diferite
aplicate pe aceeaşi suprafaţă se vor
vopsi după amorsare cu un strat de
vopsea albă, nediluată. Se va evita
în acest fel apariţia petelor şi se va
obţine o culoare pură şi uniformă.

2. Vopsirea:
Pentru vopsirea propriu-zisă nu
diluaţi vopseaua! Înainte de utilizare
şi ori de câte ori consideraţi că este
necesar pe parcursul aplicării,
vopseaua se va amesteca mecanic.
Se vor aplica 2 straturi, cu
respectarea timpilor de uscare.
Pentru culorile intense se
recomandă aplicarea pe un strat
de vopsea albă, nediluată.
Vopseaua gata colorată are un miros
specific datorită conţinutului de
răşini.

Acestea sunt informaţii şi
instrucţiuni generale care
vă vor ajuta să utilizaţi
produsele cât mai corect
şi sigur în vederea obţinerii
rezultatului dorit.
Pentru orice alte detalii
despre aplicarea produselor
AkzoNobel vă rugăm să
consultaţi Departamentul
Tehnic la tel.:
• 021.528.05.03
• 0731.033.530

GRUND INCOLOR PENTRU LEMN
Grund de impregnare incolor, pe bază de rășină
sintetică în solvent organic. Recomandat pentru protecția
suprafețelor exterioare din lemn: elemente de construcții,
structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente.
Optimizează aderența între stratul suport
și finisajul aplicat ulterior.
Penetrează adânc fibra lemnoasă și protejează lemnul.
Este interzisă folosirea ambalajelor goale
pentru depozitarea alimentelor.
CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează lemnul brut aflat la exterior
pătrunde profund în fibra lemnoasă și reduce gradul
de absorbție a lemnului
consolidează structura fibrei lemnoase
nu pătează și nu formează peliculă

incolor

DETALII PRODUS

+

consum specific:
- lemn nefinisat: până la 6 m2 / L
- lemn finisat: până la 10 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
- la atingere: după 2 ore
- în profunzime: după 24 ore

+

disponibil în cutii de:
0,75 / 2,5 / 5 / 10 / 20 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant sintetic
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Întărește structura
fibrei lemnoase

Gradul de penetrare

Grad ridicat de impregnare
în masa lemnoasă

Grosimea stratului

pătrunde foarte adânc
în fibra lemnului

+
+
+
+

» www.sadolin.ro

BASE NR

LAZUR SUBȚIRE TRANSLUCID
Lazur subțire, pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu
adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii.
Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn:
elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de
grădină, ornamente. Formează un strat protector ce conferă
durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor
UV, a intemperiilor și a dăunătorilor lemnului. Este interzisă
aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu
alimente, furaje sau apă potabilă.
AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează lemnul brut sau prelucrat aflat la exterior
asigură lemnului până la 6 ani de protecție completă, pe orice vreme
produs cu un conținut ridicat de rășini
conține cu aproximativ 40% mai puţini compuşi organici volatili
față de produsele similare existente pe piață
incolor

stejar deschis

brad

stejar rustic

mahon

roșu suedez

teak

palisandru

nuc

Grad ridicat de penetrare
în masa lemnoasă

Proprietăți antifungice

+

consum specific:
• lemn nefinisat: până la 12 m2 / L
• lemn finisat: până la 14 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 24 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant sintetic
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Acoperire maximă

Gradul de penetrare

DETALII PRODUS

Grosimea stratului

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

+
+
+
+

» www.sadolin.ro

CLASSIC

LAZUR GROS TRANSLUCID
Lazur gros, pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu
adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii.
Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn:
elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de
grădină, ornamente. Formează un strat protector ce conferă
durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV,
a intemperiilor și a dăunătorilor lemnului. Datorită răşinilor din
compoziție pătrunde adânc în structura lemnului protejându-l din
interior, asigurând astfel o protecţie de durată de până la 8 ani.
AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează lemnul brut sau prelucrat aflat la exterior
asigură lemnului până la 8 ani de protecție completă,
pe orice vreme
conferă rezistență ridicată, fără efect de crăpare
pătrunde în lemn, crescând astfel rezistența fibrei lemnoase
incolor

alb

stejar deschis

brad

brad borovi

stejar rustic

nuc

mahon

cireș

roșu suedez

Rezistență ridicată,
fără efect de crăpare

teak

mahon închis

DETALII PRODUS

Proprietăți antifungice

+

consum specific:
• lemn nefinisat: până la 8 m2 / L
• lemn finisat: până la 15 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 24 ore

+

disponibil în cutii de:
0,75 / 2,5 / 5 / 10 / 19 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant sintetic
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Acoperire maximă

Gradul de penetrare

palisandru

Grosimea stratului

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

+
+
+
+

» www.sadolin.ro

EXTRA

IMPREGNANT INCOLOR PENTRU LEMN
Impregnant incolor, pe bază de rășină sintetică în solvent
organic, cu adaos de substanțe biocide. Recomandat
pentru protecția suprafețelor exterioare și interioare din lemn:
elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de
gradină, ornamente. Se utilizează ca prim tratament pentru
protecția suprafețelor din lemn împotriva cariilor, insectelor
și ciupercilor.Acționează imediat și preventiv împotriva
dăunătorilor lemnului. Este interzisă aplicarea pe suprafețe care
intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.
CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
tratează și protejează lemnul împotriva cariilor,
insectelor și ciupercilor
grad mare de penetrare și impregnare în masa lemnoasă
consolidează structura fibrei lemnului
ulterior tratamentului, suprafața se poate finisa
cu orice produs Sadolin

incolor

+

consum specific:
• 125 ml / m2 (în funcție de esența lemnului,
calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării)
disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L
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+

timp de uscare (la 20°C):
• în profunzime: după 24 ore

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant sintetic

Acoperire maximă

Gradul de penetrare

Întărește structura
fibrei lemnoase

DETALII PRODUS

+

Grad ridicat de penetrare
în masa lemnoasă

Grosimea stratului

pătrunde foarte adânc
în fibra lemnului

+
+
+
+

» www.sadolin.ro

ANTICARII WK

GRUND INCOLOR PENTRU LEMN
Grund de impregnare incolor, pe bază de apă, cu adaos de
substanțe biocide. Recomandat pentru protecția suprafețelor
exterioare și interioare din lemn: elemente de construcții,
structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente.
Optimizează aderența între stratul suport și finisajul aplicat
ulterior. Penetrează adânc fibra lemnoasă și protejează lemnul
împotriva petelor albastre și a ciupercilor. Este interzisă
aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu
alimente, furaje sau apă potabilă.
CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează lemnul brut sau prelucrat aflat la exterior sau interior
conferă lemnului protecție antibacteriană completă
pătrunde profund în fibra lemnului consolidându-i structura
reduce gradul de absorbție a suprafeței tratate
nu pătează și nu formează peliculă

incolor

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• lemn nefinisat: până la 5 m2 / L
• lemn finisat: până la 10 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 1-2 ore
• în profunzime: după 24 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu apă
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Întărește structura
fibrei lemnoase

Gradul de penetrare

Grad ridicat de penetrare
în masa lemnoasă

Grosimea stratului

pătrunde foarte adânc
în fibra lemnului

+
+
+
+
+
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BASE PLUS PB

IMPREGNANT PE BAZĂ DE APĂ
Impregnant de calitate superioară pentru protecția și decorarea
suprafețelor exterioare din lemn: fațade, case din lemn,
ferestre, uși, terase, garduri, mobilier de grădină.
Durabilitatea de până la 12 ani se bazează pe tehnologia
patentată Advanced Hybrid Technology™.
Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care
intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

stejar deschis

brad

AVANTAJELE PRODUSULUI

nuc

mahon

palisandru

protejează și decorează lemnul aflat la exterior
creat pe baza tehnologiei patentate Advanced Hybrid TechnologyTM
asigură lemnului până la 12 ani de protecție completă, pe orice vreme
conferă rezistență ridicată, fără efect de crăpare
pătrunde în lemn, crescându-i nivelul de protecție și aderență
permeabilitate - efect Gore-Tex®
conține cu 67% mai puțini compuși organici volatili pe bază de solvent

teak
Rezistență ridicată,
fără efect de crăpare

+
+

consum specific:
• lemn nefinisat: până la 15 m2 / L
• lemn finisat: până la 20 m2 / L

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 / 5 L

+
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timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 14 ore
• în profunzime: după 24 ore
solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu apă

Protecție împotriva
înghețului, apei
și a radiațiilor UV

Gradul de penetrare

Proprietăți antifungice

DETALII PRODUS

Grosimea stratului

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

+
+
+
+
+
+
+

» www.sadolin.ro

TINOVA

LAZUR SUBȚIRE PE BAZĂ DE APĂ
Recomandat pentru protecţia suprafeţelor exterioare din lemn:
case din lemn, elemente de construcţii, structuri, faţade,
garduri, mobilier de grădină, ornamente.
Disponibil în diverse culori ce se pot amesteca între ele
în orice raport (excepție făcând varianta incoloră, care nu
trebuie să fie în proporţie mai mare de 30% în amestecul final).
Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în
contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

AVANTAJELE PRODUSULUI
formează un strat ce conferă protecţie de până la 7 ani
nu necesită grunduirea prealabilă a suprafeței
aplicare ușoară
uscare rapidă, în 90 de minute

incolor

stejar deschis

brad

nuc

cireș

stejar închis

palisandru

teak

mahon

Sistem complet
fără grunduire

EC

E

+

consum specific:
• lemn finisat: până la 12-15 m2 / L
• lemn nefinisat: până la 6-8 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: după 2 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu apă călduță și detergent
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M・

R

OT

LE

DETALII PRODUS

IE

AKÁR・PÂN LA

D
ÉV VÉ

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

A NI D

EP

Aplicare ușoară

Impermeabil
în 90 minute

+
+
+
+

» www.sadolin.ro

CLASSIC AQUA

IMPREGNANT PROTECTOR
PENTRU MOBILIER DE GRĂDINĂ
Impregnant protector pe bază de ulei de in conceput pentru a
proteja suprafețele exterioare din lemn. Recomandat în special
pentru mobilier de grădină și terase, dar și tuturor tipurilor de
suprafețe lemnoase atunci când se dorește menținerea
aspectului rustic, natural al lemnului. Datorită formulei de
ultimă generație, pătrunde adânc în lemn, oferindu-i protecţie
completă împotriva intemperiilor și evidenţiind frumusețea sa
naturală. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care
intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.
AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează și decorează lemnul utilizat la exterior
conține uleiuri, ceruri naturale și un grad ridicat de rășini
asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
grad ridicat de penetrare în masa lemnoasă
evidențiază frumusețea naturală a lemnului
incolor

teak

Grad ridicat de penetrare
în fibra lemoasă

+

consum specific:
• lemn finisat: până la 18 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 6 ore
• în profunzime: după 24 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: uneltele se curăță cu diluant sintetic
și apoi cu apă și detergent
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Acoperire maximă

Gradul de penetrare

Evidențiază
frumusețea lemnului

DETALII PRODUS

Grosimea stratului

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

+
+
+
+
+
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HARDWOOD OIL

IMPREGNANT ANTIDERAPANT
Impregnant antiderapant pe bază de solvent organic,
cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV.
Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare de lemn:
pontoane, terase sau scări. Penetrează adânc în fibra lemnoasă
formând un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și
protejează eficient împotriva radiațiilor UV,
apei și a intemperiilor.
Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră
în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.
AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează și realizează un strat antiderapant la suprafața lemnului +
protecție completă și rezistență excelentă la factorii de mediu +
precum apa, radiațiile UV și intemperiile
pătrunde ușor în fibra lemnoasă +
natur

brad

teak

Pătrunde ușor
în fibra lemnoasă

+

consum specific:
• lemn nefinisat: până la 5 m2 / L
• lemn finisat: până la 10 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 8 ore

+

disponibil în cutii de: 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant sintetic
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Aplicare ușoară

Gradul de penetrare

Protecție împotriva
apei și a radiațiilor UV

DETALII PRODUS

Grosimea stratului

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

» www.sadolin.ro

TERRACE

LAC TRANSLUCID MONOCOMPONENT
Lac monocomponent, pe bază de rășină alchidică în solvent
organic. Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase
la interior: parchet, pardoseli, balustrade sau alte elemente
supuse traficului și uzurii. Formează o peliculă lucioasă sau
semilucioasă, cu rezistență sporită la exploatare în condiții de
trafic normal și intens, precum și la detergenți sau alte produse
de curățare pe bază de alcooli. Este interzisă aplicarea pe
suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente,
furaje sau apă potabilă.
CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează suprafețele lemnoase aflate la interior
durabilitate excelentă și rezistență ridicată la uzură
rezistență maximă la îngălbenirea cauzată de trecerea timpului
păstrează aspectul natural al lemnului
aplicare ușoară și uscare rapidă

incolor

+

finisaj cu aspect decorativ:
LUCIOS și SEMILUCIOS

Grosimea stratului

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• lemn finisat: până la 10 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 6 ore
• în profunzime: după 10 ore

+

disponibil în cutii de: 2,5 / 5 L

+

solvent: diluant sintetic / uneltele se curăță
cu diluant sintetic
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Aplicare ușoară

Gradul de penetrare

Uscare rapidă

+
+
+
+
+
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SAMBA

LAC TRANSPARENT PENTRU AMBARCAȚIUNI
Lac transparent cu filtru activ de rezistență la radiațiile UV.
Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase de exterior
sau de interior ale ambarcațiunilor. Formează o peliculă
lucioasă, compactă, cu rezistență sporită la uzură, la acțiunea
razelor solare și a mediului salin. Nu se aplică pe suprafețele
lemnoase aflate sub nivelul apei. Este interzisă aplicarea pe
suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente,
furaje sau apă potabilă.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează și decorează lemnul prelucrat aflat la
exterior sau interior
creează un strat permanent și flexibil
asigură lemnului protecție completă pe orice vreme
prezintă rezistență mare la radiațiile UV și la influența mediului salin

incolor

+

finisaj cu aspect decorativ:
LUCIOS

+

consum specific:
• lemn finisat: până la 20 m2 / L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 6 ore
• în profunzime: după 12 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: diluant sintetic / uneltele se curăță
cu diluant sintetic și apoi cu apă și detergent
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Acoperire maximă

Gradul de penetrare

Proprietăți antifungice

DETALII PRODUS

Grosimea stratului

Peliculă flexibilă

+
+
+
+
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YACHT

EFECT LUCIOS
Email special, cu formulă unică, destinat vopsirii suprafeţelor
feroase şi neferoase. Se poate aplica direct pe rugină. Conferă
suprafeţelor protecţie timp de 8 ani împotriva coroziunii,
precum şi un aspect decorativ deosebit.
Cu tehnologia inovatoare DUALTECH, metalul beneficiază
de o dublă protecție, prin respingerea mai eficientă a apei și
oprirea dezvoltării ruginii, păstrând astfel
structura metalului puternică pentru și mai mult timp.

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează și decorează suprafețele feroase și neferoase
se poate aplica direct pe rugină
respinge eficient apa și previne apariția ruginii
menține aspectul proaspăt și prelungește durata de viață
a suprafețelor tratate cu până la 8 ani

alb

argintiu

auriu

verde

maro închis

negru

galben

roșu

Protecția DUALTECH:
dublă protecție avansată

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• până la 7 m2 / L / strat

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 6 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant Hammerite
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NOU

În cazul vopselelor tradiționale,
apa lasă urme microscopice
pe suprafața vopsită,
ceea ce favorizează
degradarea stratului
și apariția ruginii.
HAMMERITE - Direct pe Rugină
cu formula DUALTECH
respinge eficient apa
și protejează împotriva ruginii.

+
+
+
+

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

EFECT LOVITURĂ DE CIOCAN
Email special, cu formulă unică, destinat vopsirii suprafeţelor
feroase şi neferoase. Se poate aplica direct pe rugină. Conferă
suprafeţelor protecţie timp de 8 ani împotriva coroziunii,
precum şi un aspect decorativ deosebit.
Cu tehnologia inovatoare DUALTECH, metalul beneficiază
de o dublă protecție, prin respingerea mai eficientă a apei și
oprirea dezvoltării ruginii, păstrând astfel
structura metalului puternică pentru și mai mult timp.

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează și decorează suprafețele feroase și neferoase
se poate aplica direct pe rugină
respinge eficient apa și previne apariția ruginii
menține aspectul proaspăt și prelungește durata de viață
a suprafețelor tratate cu până la 8 ani

argintiu

auriu

arămiu

roșu

maro

albastru deschis

albastru închis

verde închis

cenușiu

negru

Protecția DUALTECH:
dublă protecție avansată

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• până la 7 m2 / L / strat (în funcție de
calitatea suprafeței și condițiile atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 6 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant Hammerite
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NOU

În cazul vopselelor tradiționale,
apa lasă urme microscopice
pe suprafața vopsită,
ceea ce favorizează
degradarea stratului
și apariția ruginii.
HAMMERITE - Direct pe Rugină
cu formula DUALTECH
respinge eficient apa
și protejează împotriva ruginii.

+
+
+
+

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

EFECT FIER FORJAT
Email special, cu formulă unică, destinat vopsirii suprafeţelor
feroase şi neferoase. Se poate aplica direct pe rugină. Conferă
suprafeţelor protecţie timp de 8 ani împotriva coroziunii,
precum şi un aspect decorativ deosebit.
Cu tehnologia inovatoare DUALTECH, metalul beneficiază
de o dublă protecție, prin respingerea mai eficientă a apei și
oprirea dezvoltării ruginii, păstrând astfel
structura metalului puternică pentru și mai mult timp.

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

argintiu

auriu

AVANTAJELE PRODUSULUI
protejează și decorează suprafețele feroase și neferoase
se poate aplica direct pe rugină
respinge eficient apa și previne apariția ruginii
menține aspectul proaspăt și prelungește durata de viață
a suprafețelor tratate cu până la 8 ani

negru

Protecția DUALTECH:
dublă protecție avansată

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• până la 7 m2 / L / strat (în funcție de
calitatea suprafeței și condițiile atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 6 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant Hammerite
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NOU

În cazul vopselelor tradiționale,
apa lasă urme microscopice
pe suprafața vopsită,
ceea ce favorizează
degradarea stratului
și apariția ruginii.
HAMMERITE - Direct pe Rugină
cu formula DUALTECH
respinge eficient apa
și protejează împotriva ruginii.

+
+
+
+

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

RADIATOR
Email acrilic, pe bază de apă pentru protecţia
și decorarea caloriferelor sau a ţevilor adiacente.
Se poate folosi pe orice suprafață din aluminiu sau cupru.
Vopseaua se usucă rapid şi este rezistentă
la temperaturi de până la 120°C.
Are o rezistență crescută la factori mecanici uzuali,
cum ar fi zgârieturile sau loviturile,
îşi menţine culoarea timp îndelungat şi are un miros redus.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
conferă protecție îndelungată prelungind durata de viață
a caloriferelor cu până la 8 ani
rezistență ridicată la lovituri și zgârieturi
rezistență la temperaturi de până la 120°C
nu se îngălbenește
se usucă rapid
DETALII PRODUS

alb

+

finisaj cu aspect decorativ:
SATINAT

MOD DE APLICARE
Suprafeţele trebuie să fie uscate, curate şi
degresate. Se vor îndepărta bucăţile de rugină
desprinse folosind o perie. Se va curăţa
vopseaua decojită (utilizând hârtie abrazivă),
urmele de praf sau impurităţile; se va degresa
cu apă şi detergent şi apoi se va clăti cu apă
curată. Produsul se omogenizează foarte
bine înainte de aplicare şi pe tot parcursul
acesteia. Vopseaua se va aplica doar atunci
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când caloriferele şi ţevile sunt reci. Nu porniţi
caloriferele pe durata aplicării vopselei! Se
aplică cu pensula sau prin pulverizare, la temperaturi cuprinse între 10ºC - 25ºC. Vopseaua
nu se diluează în cazul aplicării cu pensula!
Se recomandă utilizarea pensulelor cu peri
sintetici, indicate pentru vopsea acrilică pe
bază de apă. Pentru aplicarea prin pulverizare,
vopseaua se poate dilua cu apă (10–15%).

+

consum specific:
• până la 7 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

+

disponibil în cutii de: 0,75 L

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 4 ore
• în profunzime: după 6 ore

+

solvent: nu se diluează / uneltele
se curăță cu diluant Hammerite

+
+
+
+
+

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

SPRAY EMAIL
Email special tip spray, cu formulă unică,
pentru decorarea suprafeţelor metalice feroase şi neferoase.
Se poate aplica direct pe suprafețe ruginite,
îndeplinind în același timp rolul de grund,
substrat și strat de acoperire.
Ascunde imperfecţiunile suprafeţelor pe care se aplică,
este economic, uşor de utilizat și
conferă până la 8 ani de protecţie împotriva ruginii.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
menține aspectul proaspăt și prelungește durata de viață
a suprafețelor tratate, cu până la 8 ani
se poate aplica direct pe rugină
uscare rapidă, în 15 minute, între straturi subțiri
foarte ușor de folosit

alb

argintiu

auriu

galben

+
verde

maro închis

alb

negru
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argintiu

roșu

finisaj cu aspect decorativ:
LUCIOS

negru

+

finisaj cu aspect decorativ:
LOVITURĂ DE CIOCAN

+

finisaj cu aspect decorativ:
SATINAT

negru

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• cu 400 ml se acoperă până la 0,5 m2,
în patru straturi (în funcție de calitatea
suprafeței și condițiile atmosferice)

+

disponibil în flacoane de: 400 ml

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 4 ore
• între straturi subțiri: după 15 minute

+

întreținere: după utilizare întoarceți
flaconul și pulverizați 2 secunde
pentru a evita înfundarea duzei

+
+
+
+

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

HAMMERITE

SPRAY EMAIL
RADIATOR

SPRAY EMAIL
HIGHT HEAT

Email special tip spray,
cu formulă unică, pentru calorifere.
Este indicat pentru vopsirea
suprafeţelor metalice încălzite la
temperaturi de până la 90ºC.
Conferă protecție durabilă împotriva
ruginii de până la 8 ani.

Email special tip spray,
cu formulă unică, pentru decorarea
suprafeţelor metalice supuse la
temperaturi înalte de până la 600ºC.
Conferă protecție durabilă împotriva
ruginii de până la 8 ani.

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

se pot vopsi suprafeţe metalice încălzite până la 600ºC +
uscare rapidă, în 15 minute, între straturi subțiri +
prelungește durata de viață a suprafețelor tratate, cu până la 8 ani +

+ se pot vopsi suprafeţe metalice încălzite până la 90ºC
+ uscare rapidă, în 15 minute, între straturi subțiri
+ prelungește durata de viață a suprafețelor tratate, cu până la 8 ani
DETALII PRODUS
consum specific:
• cu 400 ml se acoperă până la 0,5 m2,
în patru straturi (în funcție de calitatea
suprafeței și condițiile atmosferice)

+

+

consum specific:
• cu 400 ml se acoperă până la 0,5 m2,
în patru straturi (în funcție de calitatea
suprafeței și condițiile atmosferice)

disponibil în flacoane de: 400 ml

+

+

disponibil în flacoane de: 400 ml

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 4 ore
• între straturi subțiri: după 15 minute

+

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 2 ore
• în profunzime: după 4 ore
• între straturi subțiri: după 15 minute

întreținere: după utilizare întoarceți
flaconul și pulverizați 2 secunde
pentru a evita înfundarea duzei

+

+

întreținere: după utilizare întoarceți
flaconul și pulverizați 2 secunde
pentru a evita înfundarea duzei

CULORI DISPONIBILE

+

CULORI DISPONIBILE

+

finisaj cu aspect decorativ:
LUCIOS
alb
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DETALII PRODUS

negru

finisaj cu aspect decorativ:
MAT

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

HAMMERITE

DILUANT

GRUND PENTRU SUPRAFEȚE
METALICE NEFEROASE

Special pentru gama de emailuri
destinate metalului, Hammerite.
Recomandat pentru curăţarea şi
întreţinerea uneltelor folosite
la aplicarea vopselelor, precum şi
pentru îndepărtarea de pe suprafeţele
metalice a petelor de grăsime, de sare
sau rugină, înainte de vopsirea cu email.

Grund special pe bază de apă cu
conţinut de răşini sintetice şi pigmenţi
anorganici, pentru grunduirea
suprafeţelor metalice neferoase.
Conferă aderenţă suprafeţelor ce vor fi
finisate ulterior cu email Hammerite.

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI
se aplică un singur strat +
se poate finisa după 2 ore +
ușor de folosit +

+ incolor și cu miros specific
+ singurul diluant adecvat pentru gama Hammerite

MOD DE UTILIZARE
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pentru curăţarea şi întreţinerea uneltelor:
• acestea se vor curăţa imediat după
utilizare, se va îndepărta în prealabil excesul
de vopsea Hammerite,
se vor introduce apoi în cutia cu diluant
sau se va folosi un alt recipient metalic
în care se toarnă diluant,
ulterior se vor clăti într-o soluţie
de apă şi detergent

+

pentru curăţarea suprafeţelor metalice:
• se va folosi o cârpă sau o perie pe care
s-a aplicat diluant şi apoi, cu aceasta,
se vor îndepărta petele de grăsime, de sare
sau de rugină

+

disponibil în cutii de: 0,5 / 1 L

+

DETALII PRODUS

+

suprafețe suport:
• suprafeţe metalice neferoase - oţel galvanizat, oţel inoxidabil, aluminiu, crom, alamă,
cupru etc.

+

consum specific:
• până la 16 m2 / L / strat (în funcție de
calitatea suprafeței și condițiile atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 30 minute
• în profunzime: după 2 ore

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu apă

+

disponibil în cutii de: 0,5 L

» www.hammerite.ro

HAMMERITE

» www.dulux.ro

DULUX
COLOURS OF THE WORLD - CULORILE LUMII

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

Vopsele lavabile gata colorate cu aspect mat,
pe bază de latex, pentru pereţi şi tavane.
Creează straturi durabile şi rezistente la spălare.
Petele şi impurităţile se pot îndepărta cu uşurinţă,
păstrând aspectul ideal şi culoarea peretelui.
Formula unică Pigment Pro conţine pigmenţi de cea mai bună
calitate, asigurând astfel culori strălucitoare.
Paleta cromatică a gamei este formată din 33 de culori,
inspirate de cele mai frumoase locuri din lume.

sesame seed

desert trail

lemon orchard

bright sunrise

delicious tapas

heather dawn

immense ocean

acacia shoots

white wine

steppes of india

golden temple

cooper talisman

raspberry granada

rose perfume

blue cliffs

green island

masala chai

ceylon gold

dried apricot

scarlett rose

charm of provence

graphite dusk

indonesian rainforest

sandalwood

tumeric root

saffron robbes

fierry flamenco

lavender valley

winter calm

green terraces

warm sand

heart of tibet

+

PIGMENT PRO
• Tehnologia nouă și modernă Pigment Pro asigură concentrația optimă a pigmenților
de înaltă calitate, conferind o putere mare de acoperire, rezistență la spălare, precum și
păstrarea îndelungată a culorii peretelui vopsit.
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wild trees

timp de uscare (la 20°C): între straturi, 2 - 4 ore
consum specific: până la 14 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței și condițiile atmosferice)
disponibil în cutii de: 5 L

+
+
+

VOPSEA ALBĂ
Albul este culoarea care merge întotdeauna la sigur.
Este alegerea excelentă în momentele când nu avem inspirație în
decorarea încăperilor sau dacă preferăm spațiile imaculate.
În încăperile joase sau cu pereți colorați, în locuințele care duc
lipsă de lumină naturală suficientă sau al căror mediu ambiant
este zgomotos, albul poate fi soluția optimă pentru decorare,
etalându-și astfel avantajele.
Gama Dulux Trade cuprinde următoarele tipuri de vopsea albă:
Diamond Eggshell Sterishield, Diamond Eggshell,
și Durable Flat Matt

DIAMOND EGGSHELL STERISHIELD

DIAMOND EGGSHELL

Pure Brilliant White
Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă pentru decorarea suprafeţelor interioare

Pure Brilliant White
Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă, pentru decorarea suprafeţelor interioare

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ conține un aditiv ce inhibă dezvoltarea bacteriilor, contribuind la reducerea

foarte mare rezistenţă la uzură, +
petele putând fi îndepărtate cu uşurinţă fără a afecta
culoarea sau aspectul suprafeţei
recomandată şi pentru aplicarea în băi sau bucătării +

populaţiei de MRSA şi E.Coli din încăperile unde este folosită
+ foarte mare rezistenţă la uzură, petele putând fi îndepărtate cu uşurinţă fără
a afecta culoarea sau aspectul suprafeţei

DETALII PRODUS
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DETALII PRODUS

consum specific:
• până la 16 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

+

+

consum specific:
• până la 16 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 4 - 6 ore

+

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 4 - 6 ore

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

+

+

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

disponibil în cutii de: 5 L

+

+

disponibil în cutii de: 2,5 / 5 L

» www.dulux.ro

DULUX TRADE

VOPSEA ALBĂ
Albul este culoarea care merge întotdeauna la sigur.
Este alegerea excelentă în momentele când nu avem inspirație în
decorarea încăperilor sau dacă preferăm spațiile imaculate.
În încăperile joase sau cu pereți colorați, în locuințele care duc
lipsă de lumină naturală suficientă sau al căror mediu ambient
este zgomotos, albul poate fi soluția optimă pentru decorare,
etalându-și astfel avantajele.
Gama Dulux Trade cuprinde următoarele tipuri de vopsea albă:
Diamond Eggshell Sterishield, Diamond Eggshell,
Durable Flat Matt și Latex Matt

DURABLE FLAT MATT

LATEX MATT

White
Emulsie de copolimer acrilic pe bază de apă pentru decorarea suprafeţelor interioare

Vopsea lavabilă, albă, pe bază de latex pentru decorarea suprafeţelor interioare

AVANTAJELE PRODUSULUI

realizată pe baza unei formule unice și moderne – The Diamond Technology +
formează un strat durabil cu rezistenţă sporită la spălare +
finisare cu o structură foarte fină +

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ are o mare capacitate de acoperire
+ formează o peliculă cu aspect ultra mat şi rezistenţă ridicată la uzură, petele

putând fi îndepărtate cu uşurinţă fără a afecta culoarea sau aspectul suprafeţei

DETALII PRODUS
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DETALII PRODUS

consum specific:
• până la 17 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

+

+

consum specific:
• până la 14 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 2 - 4 ore

+

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 2 - 4 ore

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

+

+

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

disponibil în cutii de: 5 L

+

+

disponibil în cutii de: 3 / 10 L

» www.dulux.ro

DULUX TRADE

BAZE PENTRU NUANȚAT
Cu ajutorul mașinilor de nuanțat Dulux și grație uriașei game
de nuanțe Dulux Trade, ne putem bucura în propriul nostru cămin
de atmosfera plăcută și atractivă la care visăm.
Mașinile de nuanțat reprezintă un mijloc economic de realizare a
unei game foarte extinse de culori (peste 10.000 de nuanțe), având
la dispoziție un număr foarte mic de baze și coloranți.
Gama de baze pentru mixare Dulux Trade cuprinde:
Satinwood, Durable Flat Matt Base, Weathershield,
Diamond Eggshell Base, Diamond Matt Base

Email alchidic pentru exterior și interior

Vopsea lavabilă pentru interior

SATINWOOD

DURABLE FLAT MATT

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ are o mare capacitate de acoperire
+ poate fi folosit la vopsirea caloriferelor sau a ţevilor prin care circulă apă caldă la o

are o mare capacitate de acoperire +
formează o peliculă cu aspect ultra mat şi rezistenţă ridicată la uzură, petele +
putând fi îndepărtate cu uşurinţă fără a afecta culoarea sau aspectul suprafeţei

temperatură maximă de 90°C (nuanţa se poate modifica în timp)

DETALII PRODUS
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DETALII PRODUS

variante: light (alb), medium şi extradeep

+

+

variante: light, medium, extradeep

consum specific:
• până la 17 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

+

+

consum specific:
• până la 17 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: 4 - 6 ore
• între straturi: 24 ore

+

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 2 - 4 ore

solvent:
• se poate dilua, dacă este necesar,
cu diluant sintetic, maxim 10%
/ uneltele se curăță cu diluant sintetic

+

+

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

disponibil în cutii de: 1 / 2,5 L

+

+

disponibil în cutii de:
• 2,5 L (doar în varianta light) / 5 L

» www.dulux.ro

DULUX TRADE

BAZE PENTRU NUANȚAT
Cu ajutorul mașinilor de nuanțat Dulux și grație uriașei game
de nuanțe Dulux Trade, ne putem bucura în propriul nostru cămin
de atmosfera plăcută și atractivă la care visăm.
Mașinile de nuanțat reprezintă un mijloc economic de realizare a
unei game foarte extinse de culori (peste 10.000 de nuanțe), având
la dispoziție un număr foarte mic de baze și coloranți.
Gama de baze pentru mixare Dulux Trade cuprinde:
Satinwood, Durable Flat Matt Base, Weathershield,
Diamond Eggshell Base, Diamond Matt Base

Vopsea lavabilă pentru exterior

Vopsea lavabilă pentru interior

WEATHERSHIELD

DIAMOND EGGSHELL

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ are o mare capacitate de acoperire
+ conţine substanţe fungicide ce împiedică răspândirea mucegaiului
+ se usucă rapid şi îşi menţine culoarea timp îndelungat (până la 15 ani)

foarte mare rezistenţă la uzură, +
petele putând fi îndepărtate cu uşurinţă fără a afecta
culoarea sau aspectul suprafeţei
recomandată şi pentru aplicarea în băi sau bucătării +

DETALII PRODUS
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DETALII PRODUS

variante: light (alb), medium şi extradeep

+

+

variante: light, medium, extradeep

consum specific:
• până la 17 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

+

+

consum specific:
• până la 16 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: 30 minute
• între straturi: 2 - 4 ore

+

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 4 - 6 ore

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

+

+

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

disponibil în cutii de: 2,5 / 5 L

+

+

disponibil în cutii de: 1 / 2,5 / 5 L

» www.dulux.ro

DULUX TRADE

DULUX

BAZE PENTRU NUANȚAT

PRE-PAINT
QUICK SET CEMENT

Mașinile de nuanțat reprezintă un mijloc
economic de realizare a unei game foarte
extinse de culori (peste 10.000 de nuanțe),
având la dispoziție un număr foarte mic
de baze și coloranți.
Gama de baze pentru mixare Dulux Trade
cuprinde: Satinwood, Durable Flat Matt
Base, Weathershield, Diamond Eggshell
Base, Diamond Matt Base

Un mortar pentru reparații, eficient
pentru orice tip de suprafață, care se
usucă în numai 10 minute. Potrivit
pentru orice corecție de mărime sau de
adâncime, pentru tencuiala interioară
și exterioară, pentru suprafețele din
beton și din cărămidă. Ideal pentru
reparații în jurul conductelor de apă,
de scurgere și de canalizare.

Vopsea lavabilă pentru interior

DIAMOND MATT

AVANTAJELE PRODUSULUI
se usucă fără crăpături sau modificare de volum +
ușor de aplicat și cu uscare rapidă +
se poate folosi la interior şi exterior, pe diferite suprafeţe minerale +

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ foarte mare rezistenţă la uzură,

petele putând fi îndepărtate cu uşurinţă fără a afecta
culoarea sau aspectul suprafeţei

DETALII PRODUS
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variante: light (alb), medium şi extradeep

+

consum specific:
• până la 16 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței
și condițiile atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 4 - 6 ore

+

solvent:
• se poate dilua în funcție de
tipul suprafeței și metoda de aplicare
/ uneltele se curăță cu apă

+

disponibil în cutii de: 2,5 / 5 L

+

DETALII PRODUS

+

pregătirea suprafețelor:
• suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate
(fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf)
și umezite înainte de aplicarea produsului

+

mod de aplicare:
• se amestecă rapid 3 părți de produs cu
1 parte apă până se obţine o pastă omogenă
• timpul de lucru este de 5 minute

+

timp de uscare (între 5 - 30°C):
• aproximativ 10 minute

+

disponibil în: cutie de carton cu 2 pungi din
plastic cu 1 kg de produs fiecare

» www.dulux.ro

DULUX TRADE

DULUX

PRE-PAINT
FINE FILLER

PRE-PAINT
SUPER FILLER

Chitul de cuțit Dulux Fine Filler poate fi
utilizat imediat pentru a umple crăpăturile
fine ale pereților ce urmează să fie vopsiți
sau acoperiți cu tapet.
Poate fi folosit cu ușurință pentru a repara
crăpături și fisuri minore (de până la
2 mm). După uscare, peretele este gata
pentru vopsire.

Dulux Super Filler este un chit de cuțit
cu densitate mică special pentru găuri
și fisuri mari. Datorită compoziției pe
bază de rășină acrilică și sfere de silice
goale, acesta nu își modifică volumul
la uscare și este potrivit mai ales
pentru umplerea fisurilor de până la
50 mm, dintr-o singură aplicare.

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ ușor de aplicat, fiind gata de folosire
+ uscare rapidă
+ special pentru suprafețe aflate la interior, cu fisuri minore de până la 2 mm

ușor de aplicat, fiinda gata de folosire +
nu îşi modifică volumul la uscare +
se usucă în timp scurt și după doar 2 ore se poate decora
cu o vopsea pe bază de apă +

DETALII PRODUS
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pregătirea suprafețelor:
• suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate
(fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf),
iar suprafețele lucioase trebuie mătuite
prin șlefuire cu hârtie abrazivă
• lemnul netratat se va grundui în prealabil cu
un grund pe bază de apă

+

mod de aplicare:
• omogenizaţi produsul înainte de utilizare
• pentru aplicare folosiţi un şpaclu metalic
• după uscare suprafaţa se va şlefui cu hârtie
abrazivă de granulaţie mică (minim 120)

+

timp de uscare (între 5 - 30°C):
• aproximativ 30 - 60 minute

+

disponibil în:
• ambalaje din plastic de 400 g şi 1 kg

+

DETALII PRODUS

+

pregătirea suprafețelor:
• suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate
(fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf)
• șuruburile sau cuiele metalice existente
se vor grundui cu un grund corespunzător

+

mod de aplicare:
• pentru aplicare folosiţi un şpaclu metalic
• nu trebuie folosit sub apă sau în alte
condiţii de umiditate.

+

timp de uscare (între 5 - 30°C):
• straturile subțiri (2 mm): aproximativ 1 oră
• reparațiile profunde: până la 24 ore

+

disponibil în: ambalaj din plastic de 200 ml

» www.dulux.ro

DULUX

DULUX

PRE-PAINT
MULTI FILLER

GRUNT
Grund de impregnare
în dispersie apoasă pentru amorsarea
suprafeţelor minerale înainte de
aplicarea vopselei decorative.
Datorită nuanţei violet pal
(care dispare după uscare)
Dulux Grunt permite controlul suprafeţei
grunduite, fără a afecta ulterior nuanţa
vopselei decorative.

Datorită texturii sale și a conținutului
special de liant, chitul pentru reparații are
o aderență excelentă, umple golurile și
găurile până la 10 mm adâncime.
Potrivit pentru suprafețe de beton,
tencuială, cărămidă, piatră și gips-carton.
Suprafața uscată poate fi apoi vopsită.

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ ușor de aplicat, fiind gata preparat
+ se poate aplica pe suprafețe aflate la interior sau exterior, pentru reparațiile
de lungă durată ale fisurilor de până la 10 mm

+ rezistent la intemperii

DETALII PRODUS
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pregătirea suprafețelor:
• suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate
(fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf)
• șuruburile sau cuiele metalice existente
se vor grundui cu un grund corespunzător

+

mod de aplicare:
• omogenizaţi produsul înainte de utilizare
• pentru aplicare folosiţi un şpaclu metalic
• reparațiile profunde ar trebui construite în straturi
de 10 mm grosime, alocând timp de uscare
suficient înainte de aplicarea stratului următor

+

timp de uscare (între 5 - 30°C):
• straturile subțiri (2 mm): aproximativ 1 oră
• reparațiile profunde: până la 24 ore

+

disponibil în:
• ambalaje din plastic de 330 g şi 2 kg

+

DETALII PRODUS

capacitate de impregnare ridicată +
reglează gradul de absorbţie al suporturilor +
poroase
măreşte durata de viaţă a stratului de vopsea +
aplicat ulterior

+

suprafețe suport:
• suprafeţe minerale pregătite
corespunzător: beton, tencuieli, gleturi,
plăci de gips-carton

+

consum specific:
• până la 15 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței și
condițiile atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: după 1 oră

+

solvent: nu se diluează
/ uneltele se curăță cu apă

+

disponibil în cutii de: 5 L
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DULUX

Supralux
GRUND AQUA

LAC BICOMPONENT
PENTRU PARCHET

GRUND UNIVERSAL
PE BAZĂ DE APĂ

Lac incolor pe bază de solvent pentru
protecţia şi decorarea parchetului.
Este indicat pentru suprafeţe interioare,
atât pentru lăcuirea suprafeţelor noi,
cât şi a celor uzate.

Grund acrilic pe bază de apă, pentru
grunduirea suprafeţelor aflate la interior
sau exterior. Recomandat pentru
pregătirea diverselor tipuri de
suprafețe suport.

AVANTAJELE PRODUSULUI

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ formează un strat incolor, lucios, protector şi rezistent la acţiunile mecanice
+ potrivit și pentru uz profesional și trafic intens

conferă aderenţă suprafeţelor ce vor fi finisate +
ulterior cu Supralux Email Aqua
mărește durata de viață a stratului de vopsea ce se va aplica ulterior +
reglează gradul de absorbție al suporturilor poroase +

(săli de sport, săli de dans, școli)

DETALII PRODUS
utilizare: +

• cele două componente se amestecă astfel:
trei părţi component A la o parte
component B, se omogenizează foarte bine și
se foloseşte în decurs de maxim 6 ore prin
aplicare cu pensula, la o temperatură a
mediului ambiant de 20˚C-25˚C

60 » Soluții pentru ideile tale »

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 3 ore
• între straturi: după 16 ore
• în profunzime: după 1 - 2 zile (trafic normal)
după 15 zile (trafic intens)

+

consum specific:
• 8 m2 / L / strat (trafic normal)
• 0,4 L / m2 / mai multe straturi (trafic intens)

+

solvent: doar la nevoie (5 - 10% diluant Gemini)
/ uneltele se curăță cu diluant sintetic

+

disponibil în cutii de:
• componenta A - 3 L
• componenta B - 1 L

+

DETALII PRODUS

+

suprafețe suport:
• recomandat pentru grunduirea
suprafeţelor metalice feroase
(fier, oţel) neferoase (oţel galvanizat,
aluminiu, cupru) din lemn şi plastic
(PVC sau Plexiglass)

+

consum specific:
• 7 m2 / cutie de 0,75 L / strat

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: 45 minute;
• în profunzime: 4 ore

+

solvent:
• se poate dilua cu maxim 5% apă
/ uneltele se curăță cu apă

+

disponibil în cutii de: 0,75 L

» www.dulux.ro

Supralux
GEMINI

EMAIL UNIVERSAL PE BAZĂ DE APĂ

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

Vopsea de calitate superioară, pe bază de apă, pentru
suprafeţe aflate la interior şi exterior. Se poate aplica
pe suprafeţe din lemn, metal şi PVC. Se usucă uşor şi formează
un strat cu rol decorativ şi rezistent la factorii de mediu.
Se poate aplica şi pe suprafeţe din aluminiu, cupru
sau pe calorifere şi ţevile adiacente acestora.
Are o foarte bună putere de acoperire.

CULORI DISPONIBILE

+

finisaj cu aspect decorativ: SEMILUCIOS

alb

+

AVANTAJELE PRODUSULUI

chocolate

se aplică și se usucă ușor
rezistență sporită la factorii din mediul extern
se poate aplica și pe calorifere sau pe suprafețe
din cupru și aluminiu
formează un strat flexibil și cu o foarte bună aderență
la o multitudine de suprafețe
maro închis

maro

SFATURI PENTRU UTILIZARE

finisaj cu aspect decorativ: LUCIOS

+
+

alb

+
+
DETALII PRODUS

+

+

consum specific: până la 12 m / L (în funcție
de calitatea suprafeței și condițiile atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• după 6 ore

+

disponibil în cutii de: 0,75 / 2,5 L

+

solvent:
• nu se diluează / uneltele se curăță cu apă

2
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+

suprafeţele trebuie să fie uscate, curate
şi degresate (fără urme de vopsea veche,
pete de ulei, grăsimi sau praf)
se va amorsa orice suprafaţă nevopsită
sau care necesită acest lucru folosind
grundul corespunzător pentru lemn
sau metal
caloriferele sau ţevile adiacente se vor
vopsi doar atunci când sunt complet reci
suprafeţele de aluminiu, cupru sau PVC la
interior, care nu necesită grunduire, se vor
şlefui folosind hârtie abrazivă fină
se aplică cu pensula, rola sau prin
pulverizare, la o temperatură cuprinsă
între 10°C - 30°C
nu vopsiţi în zile ploioase şi umede

+
+
+
+

» www.akzonobel.com

Supralux AQUA

VOPSEA LAVABILĂ PENTRU INTERIOR

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

O colecție de vopsele gata colorate, pe bază de latex pentru
decorarea la interior a pereților și tavanelor, disponibilă în
18 nuanțe inspirate de frumusețea anotimpurilor. Toate culorile
au o putere ridicată de acoperire și o excelentă lavabilitate.
Structura microporoasă a vopselei permite pereților să respire.
Este indicată pentru vopsirea suprafeţelor din ciment, beton,
ipsos, gips carton, atât pentru suprafețe noi cât și pentru cele
decorate anterior cu o vopsea lavabilă.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
se aplică ușor +
are o capacitate foarte bună de acoperire, +
fiind necesare doar două straturi
structură microporoasă ce permite pereților să respire +

rocky winter

pear autumn

stoneware winter

apricot autumn

nut winter

peach autumn

silvery winter

wheat summer

windy winter

jonquil summer

ACOPERĂ EXCELENT
Sunt necesare doar 2 straturi!

polar winter

honey summer

marine spring

violet summer

clover spring

SE CURĂȚĂ UȘOR
Petele se îndepărtează rapid!

raspberry summer

hazel spring

hyacinth summer

DETALII PRODUS

+

consum specific: până la 14 m / L (în funcție
de calitatea suprafeței și condițiile atmosferice)

+

disponibil în cutii de: 5 L

2
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+

timp de uscare (la 20°C): între straturi: 2 ore

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu apă

APLICARE RAPIDĂ
Decorezi ușor!

» www.akzonobel.com

Supralux SEASON

LAZUR SUBŢIRE PENTRU LEMN
Lazur subţire pe bază de apă,
cu un conţinut bogat de ceară naturală.
După aplicare se obține un finisaj cu aspect decorativ
mat. Este indicat pentru protejarea şi decorarea
suprafeţelor nefinisate din lemn
aflate la exterior: garduri, pergole sau chioşcuri.

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE

AVANTAJELE PRODUSULUI
se aplică uşor şi nu curge +
penetrează adânc fibra lemnoasă +
formează un strat decorativ şi rezistent la acţiunea vântului, +
razelor solare, ploii, zăpezii sau îngheţului

nuc

+

mahon

teak

palisandru

verde

+

finisaj cu aspect decorativ:
MAT

precauții:
• suprafeţele lemnoase trebuie să fie
uscate şi curate, fără praf sau impurităţi
• în cazul în care există vopsea veche şi
scorojită, se va îndepărta şi curăţa până
la lemn curat şi sănătos

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• până la 30 m2 / 1 cutie / două straturi
(în funcție de calitatea suprafeței și condițiile
atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• între straturi: 2 - 4 ore

+

disponibil în cutii de: 5 L

+

solvent:
• nu se diluează / uneltele se curăță cu apă
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PROTECȚIE EXCELENTĂ
Rezistență ridicată la toate
tipurile de intemperii

» www.akzonobel.com

Supralux
FADEKOR

Vopsea alchidică poliuretanică colorată,
cu aspect semilucios, pe bază de solvent organic
pentru decorarea pardoselilor supuse
unui trafic lejer sau normal: garaje, ateliere, subsoluri,
terase sau alte destinații cu utlizare asemănătoare.
Conferă suprafeţelor un aspect deosebit şi
formează un strat protector și durabil împotriva
petelor de grăsime sau ulei.

ATENȚIONARE: din cauza limitărilor impuse de tipar nuanțele alăturate pot să difere de cele obținute prin vopsire.

CULORI DISPONIBILE
AVANTAJELE PRODUSULUI

alb

+

nisip

verde

utilizare atât la interior cât și la exterior
rezistență la trafic lejer sau normal
aspect semilucios
formează un strat protector împotriva petelor de grăsime sau ulei

gri

finisaj cu aspect decorativ:
SEMILUCIOS

DETALII PRODUS

+

consum specific:
• 8 - 12 m2 / L / strat
(în funcție de calitatea suprafeței și condițiile
atmosferice)

+

timp de uscare (la 20°C):
• la atingere: după 24 ore
• în profunzime: după 2 zile (la trafic lejer)
după 5 zile (la trafic normal)

+

disponibil în cutii de: 2,5 L

+

solvent: nu se diluează / uneltele se curăță
cu diluant sintetic
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+

suprafețe suport:
• suprafeţe din beton, ciment sau lemn
(la exterior se va evita aplicarea pe
suprafeţe de beton sau ciment turnate
direct pe pământ)

+

precauții:
• pardoselile de beton sau ciment
trebuie sa fie curate şi perfect uscate
(din beton: după 60 de zile de la turnare,
umiditate < 15%)
• de pe pardoselile din lemn, straturile
degradate sau cele vopsite anterior
se îndepărtează până la lemn curat şi
sănătos
• eventualele pete de răşină sau grăsimi
de pe suprafaţa lemnului se îndepărtează
cu diluant sintetic

+
+
+
+
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Supralux
GARAGE

Supralux
DILUANT H400

PENTRU LACUL DE PARCHET
SUPRALUX GEMINI

DILUANT ESTERIC
Diluant pe bază de esteri alifatici şi
hirocarburi aromatice pentru reglarea
consistenţei vopselelor
precum şi pentru curăţarea
suprafeţelor, a ustensilelor sau
a petelor de vopsea.

Pe bază de esteri alifatici şi hirocarburi
aromatice utilizat pentru reglarea
consistenţei lacului bicomponent pentru
parchet Gemini.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

+ incolor și cu miros specific
+ reglează consistenţa lacului pentru parchet Gemini

incolor și cu miros specific +
reglează consistenţa lacului sau vopselei care trebuie diluată +
se poate folosi și pentru curățare +

MOD DE UTILIZARE
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MOD DE UTILIZARE

diluare:
• se toarnă câte puţin (5-10%)
şi se amestecă pentru omogenizare
în lacul care trebuie diluat,
până la obţinerea consistenţei dorite
• a nu se dilua în exces
deoarece grosimea şi rezistenţa
stratului de lac pot fi diminuate semnificativ

+

+

diluare:
• se toarnă câte puţin (5-10%) şi
se amestecă pentru omogenizare
în vopseaua sau lacul care trebuie diluat,
până la obţinerea consistenţei dorite;
• nu diluaţi în exces deoarece grosimea
şi rezistenţa stratului de vopsea sau lac
pot fi diminuate semnificativ

disponibil în cutii de: 1 L

+

+

curățare:
• se va utiliza o cârpă curată umectată
în prealabil cu diluant

+

disponibil în cutii de: 1 L
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Supralux
DILUANT GEMINI

Supralux
DECAPANT
CU EFECT RAPID ŞI PUTERNIC
Decapant universal cu efect rapid,
indicat pentru îndepărtarea vopselelor
pe bază de ulei, a celor sintetice,
a emailurilor pe bază de apă, a lazurilor
și a vopselelor epoxi, poliuretanice
şi bicomponente.

AVANTAJELE PRODUSULUI

+ datorită compoziţiei de tip gel are aderenţă mai mare pe suprafaţa de
tratat şi descompune eficient structura tridimensională a vopselelor

+ indicat şi pentru curăţarea pensulelor folosite la vopsit

DETALII PRODUS

+

+
+
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mod de utilizare:
• se aplică pe suprafaţa de curăţat cu
pensula sau cu rola, într-un strat suficient
de gros. După maximum 30 de minute
părţile descompuse se vor îndepărta cu o
spatulă. În cazul straturilor mai groase sau
cu rezistenţă mare, procesul se va repeta
• suprafaţa astfel tratată se va curăţa cu
diluant Supralux după care se poate vopsi
cu vopsea pe bază de apă sau solvent
pentru curăţarea pensulelor: acestea se vor
lăsa scufundate în gel timp de 24 de ore și
apoi se vor spăla cu apă şi detergent
separarea consistenţei produsului este un
fenomen normal

+

consum specific:
• aproximativ 10-14 m2/ Kg

+

disponibil în cutii de: 1 L

Anotimpuri
pline de culoare
O varietate bogată de nuanțe
la dispoziția imaginației tale!

Gama de baze pentru mixare Dulux Trade cuprinde:
Satinwood, Durable Flat Matt, Weathershield, Diamond Eggshell, Diamond Matt.
Acestea sunt emulsii bogate în rășină acrilică, pentru interior, exterior, beton, lemn și metal,
cu randament de până la 17 m²/litru/strat.

AkzoNobel
GLOBAL
AESTHETIC
CENTRE
PREZINTĂ

CULOAREA
ANULUI 2018
HEART WOOD
B5.05.52 | 10YR 28/072

ȘI UNA DIN PALETELE DE CULORI ASOCIATE

E0.03.72 | 90YR 55/051

C0.23.18 | 13YR 07/157

B7.25.50 | 10YR 27/323

B7.10.59 | 10YR 37/143

D0.31.44 | 50YR 21/318

E2.17.58 | 90YR 36/203

D8.24.44 | 80YR 21/226

F1.11.72 | 20YY 55/151

E5.37.44 | 00YY 21/321

