Fisa tehnică 2080

Vopsea superioară colorată
pentru interior
Baumit Divina Color
Produs

Vopsea superioară colorată pentru interior din clasa de top, cu clasa de lavabilitate ridicată,
verificată conform EN 13300.

Compoziţie

Lianţi organici, adaosuri, apă.

Proprietăţi

Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă şi prelucrare uşoară.

Utilizare

Vopsea de calitate superioară pentru interioare, recomandată pentru suporturile minerale (varciment, ipsos, gips carton şi beton) precum şi pentru renovarea zugrăvelilor minerale.

Clasificare

Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de periculozitate şi fişa de securitate a produsului, se
pot găsi pe pagina www.baumit.ro

Date tehnice

Densitate
Timp de uscare
Luciu
pH (20oC)
Necesarul de material
Culori:

circa 1,57 kg/dm3
4 ore (pentru primul strat)
mat
8-9
ca. 125-130 g/mp la un strat*
Conform paletarului de culori Life
codurile cu terminaţie 6, 7, 8, 9
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*În funcţie de suport şi tehnica de aplicare consumul exact se determină la lucrare.

Livrare

cutii 25 kg, 1 palet=24 cutii=600 kg
cutii 16 kg, 1 palet=30 cutii=480 kg

Depozitare

18 luni într-un loc uscat, protejat de îngheţ.

Calitate
asigurată

Verificări permanente în laboratoarele proprii şi organisme notificate.

Prelucrare

Suport
Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.
Pregătirea suportului
Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescenţe.
Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic iar suprafaţa rezultată se va curăţa de
praf. Se vor efectua reparaţii (dacă este cazul).
La tencuielile proaspete trebuie respectaţi timpii de uscare (cca 14 zile/cm grosime).
Suprafeţele de beton care prezintă eflorescenţe trebuie curăţate prin periere.
Se recomandă utilizarea unui strat de amorsă Baumit Divina Primer - Grund pentru vopsea de
interior.
Punere în operă
Se va amesteca vopseaua Baumit Divina Color, lent şi uniform cu mixerul.
Aplicarea se face cu:
trafaletul, bidineaua sau instalaţia airless;
Stratul 1 - strat de grund Baumit Divina Primer, timp de uscare min 3 ore;
Stratul 2 - strat de vopsea Baumit Divina Color nediluat sau diluată cu 5% apă (daca este
cazul);
Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcţie de modul de aplicare, condiţiile de
exploatare, textura sau porozitatea suprafeţei dar şi de nuanţa produsului. Se aplică în straturi
succcesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune 1 peste cea anterioară. Fiecare strat se

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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aplică în două treceri: una orizontală şi cealaltă verticală.
Recomandată pe:
- toate tipurile de tencuieli minerale;
- beton;
Nerecomandată pe:
- straturi de lac sau vopsele de ulei;
- PVC;
- lemn

Indicaţii

Temperatura aerului şi suportului trebuie să fie peste 5oC. Rezistenţa la apă se obţine la 28 zile. O
umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot
modifica nuanţa de culoare.
A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor.
Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure sarje de vopsea. Nuanţa
de culoare este influenţată de calitatea stratului suport, de temperatură şi de umiditatea aerului.
Pentru evitarea abaterilor de culoare trebuie comandată odată toată cantitatea de vopsea pentru
toată lucrarea, pentru ca toată cantitatea să fie fabricată în acelaşi timp.

Măsuri de
precauţie

A se feri de vopsea ochii şi pielea şi împrejurimile suprafeţei de vopsit, în special sticla, ceramica,
clincherul, piatra naturală, lacul şi metalul.
În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aştepta uscarea
vopselei.
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Prelucrare

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

