
CARACTERISTICI
• variantå economicå
• lavabilitate bunå
• rezisten†å la spalare
• uscare rapidå
• permeabilå la vaporii de apå

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit Pearl este o vopsea albå pe bazå de dispersii
apoase acrilo-stirenice, pigmen†i, materiale de umpluturå ßi
aditivi, utilizatå pentru finisarea decorativå ßi de protec†ie a
pere†ilor interiori. 
Ceresit Pearl se utilizeazå pentru vopsirea tuturor
suprafe†elor de bazå minerale: tencuieli uzuale, gleturi,
zidårii, piatrå, cåråmidå, plåci de gips-carton, beton ßi de
asemenea ca vopsea de renovare pe vopsele vechi rezis-
tente.
Ceresit Pearl se utilizeazå pentru vopsirea suprafe†elor în
culoarea albå.
Aspectul final al vopselei este uniform, alb-mat fårå inclu -
ziuni.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Vopseaua Ceresit Pearl poate fi aplicatå pe suprafe†e nive-
late, curate, uscate ßi cu capacitate portantå (fårå substan†e
ce ar putea împiedica aderen†a - gråsimi, bitum praf etc. )
cum ar fi:
• beton (cu vârsta peste 28 zile);
• tencuieli tradi†ionale pe bazå de ciment, ciment-var (vârs-

ta peste 14 zile);
• suprafe†e pe bazå de gips, numai la interior, cu umidi-

tatea sub 1%, amorsate în prealabil cu Ceresit CT 17;
• plåci de gips-carton, plåci din fibrogips, fixate conform

recomandårilor producåtorilor ßi amorsate în prealabil cu
Ceresit CT 17; 

• straturi de vopsea solide cu aderen†å bunå la substrat. În
prima fazå, denivelårile ßi suprafe†ele deteriorate trebuie
reparate cu gleturile Ceresit CT 126 ßi Ceresit CT 127. Este
recomandat så se verifice rezisten†a suporturilor minerale
existente. Suprafe†ele murdare, straturile cu rezisten†å
slabå, urmele de tapet, de vopsea sau de adeziv, precum
ßi zugråvelile existente din humå sau var ori vopselele
existente, fragile sau pråfoase, trebuie så fie îndepårtate

în totalitate. Se recomandå utilizarea aparatelor de
spålare. Dupå ce a fost spålat, suportul trebuie låsat så se
usuce foarte bine.

Indiferent de natura lor, suporturile trebuie tratate cu amorså
Ceresit CT 17.

MOD DE APLICARE
Înainte de utilizare, con†inutul gåle†ii trebuie amestecat cu
aten†ie prin folosirea unui mixer electric timp de 2 minute. 
Indiferent de natura lor, suporturile trebuie amorsate cu
Ceresit CT 17. 
Dupå aplicarea amorsei, se recomandå respectarea timpu-
lui de uscare a acesteia între 4-6 ore.
Materialul se aplicå prin pensulare, roluire, în douå straturi
sau pulverizare air-less. În cazul pulverizårii air-less se reco-
mandå duza 0,026 – 0,031 †oli sau 0,66 – 0,79 mm, pre-
siunea de 160 – 180 bari ßi unghiul de pulverizare 40°-80°.
Pentru prevenirea apari†iei nadelor ßi a depunerilor, se va
aplica fiecare strat de vopsea într-o singurå etapå, în pro-
cedeul ,,umed pe umed” (fårå întrerupere).
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Produsul nu se dilueazå.
Totußi, dacå este nevoie, se mai poate adåuga maxim 10%
apå pentru a ob†ine o consisten†å mai fluidå, dupå care se
omogenizeazå.
A nu se utiliza gåle†i sau scule ruginite. 
Suprefe†ele ce nu se vopsesc, cum ar fi ußile sau ferestrele,
trebuie izolate cu folie.
Orice patå de vopsea va fi eliminatå prin clåtire cu apå.
Este interziså amestecarea produsului cu var, humå sau
vopsele pe bazå de solven†i organici.
Sculele vor fi spålate cu apå imediat dupå aplicare.
Lucrarea finalå se laså så se usuce minim 24 ore.

Notå:
Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o tempe -
raturå a aerului ßi a suprafe†ei între +5° ßi +25°C ßi la o
umiditate a aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost
ob†inute la temperatura de +20°C ßi umiditatea aerului de
60%. În alte condi†ii, este posibil ca produsul så se
întåreascå mai repede sau mai lent. 
Vopseaua poate cauza decoloråri imposibil de eliminat pe
sticlå, ceramicå, lemn, metal sau piatrå naturalå, de aceea
toate elementele ce ar putea intra în contact cu Ceresit Pearl
trebuie protejate.
Pielea ßi ochii trebuie protejate. Se recomandå utilizarea
månußilor ßi a ochelarilor de protec†ie.
Orice patå de vopsea trebuie eliminatå prin clåtire cu apå.
În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, clåti†i cu
multå apå ßi cere†i sfatul medicului. Produsul trebuie påstrat
în locuri în care nu pot ajunge copiii.

RECOMANDÅRI
Ceresit Pearl nu trebuie amestecatå cu alte vopsele, pigmen†i
sau lian†i. Odatå desfåcut, ambalajul trebuie închis cu
aten†ie ßi utilizat în cel mai scurt timp. 
Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå
ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar ßi
utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noas-
tre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv,
în caz de dubii, însußirea produsului trebuie verificatå prin
experien†e proprii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici
din indica†iile acestei fiße de observa†ii, nici din consilierea
oralå. În caz de nelåmuriri, solicita†i consiliere. 
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii, toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Pânå la 24 luni de la data fabrica†iei depozitat în spa†ii
råcoroase la peste 5°C în ambalajul original, nedesfåcut.
A se feri de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 15 L

DATE TEHNICE
Baza: dispersii apoase acrilo-

stirenice, pigmen†i, mate -
riale de umpluturå ßi aditivi

Densitate: aprox. 1,45-1,50 kg/dm3

cf SR EN ISO2811-1/2002

Temperaturå de aplicare: de la +5°C la +30°C

Uscare definitivå: 24 ore
cf SR EN ISO 1517-99

Con†inut de nevolatile (%) 60±2
cf SR EN ISO 3251-2003

Ph: 8-9, STAS 8619-90

Viscozitate Brookfield Sp 6,50 rpm la 20°C (cps)
3300-3600
cf SR ISO 2884-2/2006

Aspect peliculå: uniformå, albå, matå, 
fårå incluziuni

Consum orientativ: 0,100-0,125 ml/m2

(10-12mp/litru) în func†ie
de tipul ßi calitatea suportu-
lui




