
VOPSELE „LAVATIF”

PENTRU ZUGRĂVELI INTERIOARE

PREZENTARE

Vopseaua LAVATIF - interior este realizata pe bază de copolimeri sintetici în dispersie apoasă, pigmenţi, 
umpluturi şi adjuvanţi specifici. 
Produsul este destinat vopsirii la interior a suprafeţelor de zidărie, tencuieli, betoane, glet de ipsos, tapet. 
Vopseaua LAVATIF formează o peliculă cu aspect placut, mătăsos care permite respirarea pereţilor, iar suprafaţa 
vopsită este lavabilă. 
Produsul poate fi colorat cu paste de nuanţare „TIFEL”.

DATE TEHNICE

Aspect produs - dispersie apoasă omogenă stabilă
Densitate, 21ºC g/cm³ - 1,60 ± 0,05
Vâscozitate, la 20ºC 
cupa ø 8 mm, sec,min. - 30
Conţinut substanţe
nevolatile%, minim - 62
Conţinut substanţe
volatile(apă)%, maxim - 38
Durata de uscare, 

- superficială, minute - 120
– care permite ştergerea umedă a suprafeţei        - 2-3 săptămâni

PREGĂTIREA SUPORTULUI 

Înainte de aplicarea vopselei, stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, spălare cu apă şi 
săpun. Stratul suport (tencuiala sau beton) trebuie să fie uscat  fără pete de murdărie, mucegai, rugină, ulei sau 
produse de decofrare în exces.
La pereţii vopsiţi cu vopsele lavabile se recomandă ştergerea umedă a suportului.
Suportul pregatit va fi amorsat cu Grund fixator „TIFEL”sau Amorsa concentrata „TIFEL”  

APLICARE

Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă bine în ambalajul original.Se poate dilua cu 5% pana la max. 10 %apa. 
Nu se aplica sub temperaturi mai mici de 8 ºC
În cazul aplicării cu rola, succesiunea straturilor în vederea asigurării calităţii necesare este următoarea.
- Stratul 1: grund fixator TIFEL (raport grund : apă =1:2) sau Amorsa concentrata (raport amorsa : apă =1:9)  
uscare 24 ore
Strat 2,3 : vopsea LAVATIF – interior aplicată la un consum specific de cca 180–200 g/m²/strat.
Intervalul de timp între straturi va fi de cca. 2 ore.

În cazul aplicării prin pulverizare, pentru reglarea consistenţei de aplicarte, produsele se diluează cu apă, in functie 
de presiunea de aplicare. La presiuni mari nu necesita diluare 
Produsul LAVATIF nu produc noxe, nu poluează şi nu necesită măsuri speciale pentru utilizatori.

Echipamentul de lucru se spală cu apă.
Intretinerea peretilor se poate face prin spalare cu apa la cca. 3 saptamani de la aplicare.    

LIVRAREA

Vopselele LAVATIF – interior se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic, închis etanş.
DEPOZITARE

Vopsele TIFEL – interior se depozitează în spaţii închise, la temperaturi de + 5ºC.
ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsele îngheaţă şi devin neaplicabile.
TERMEN DE VALABILITATE

1 an, în ambalaj original închis, în  condiţiile de depozitare de mai sus.
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