
Domeniul de utilizare
Cea mai bună vopsea de interior aplicabilă într-un strat, cu 
putere de acoperire dublă și finisare excelentă a 
suprafeței. Consistența de prelucrare optimă permite 
aplicarea rapidă și economică a vopselei. Se potrivește 
ideal pentru vopsirea pereților și tavanelor în încăperile 
care trebuie să fie reutilizate la scurt timp, de ex. birouri, 
școli, magazine, restaurante, cabinete medicale etc. Se 
potrivește pentru aplicarea pe toate tipurile de substraturi 
utilizate în interior, cum ar fi tencuială în baza mortarului 
din grupa P II și P III, tencuială de ghips în baza mortarului 
din grupa P IV, plăci de beton / fibrociment, plăci de ghips-
carton, țesătură din fibre de sticlă, tapet cu fibră aspră sau 
tapet structurat din vinil sau hârtie, și pentru aplicarea 
prin dispersie pe straturile de vopsea intacte anterioare. 

Nuanțare
Poate fi nuanțat folosind max. 5 % culoare cu nuanță plină 
și de nuanțare prin dispersie (se va testa anterior compati-
bilitatea) . Bazele se vor nuanța numai mașinal în sistem 
unitar. Pe suprafață unitară se vor folosi nuanțe din același 
lot de fabricare / tentă / șarjă. Înainte de aplicare, nuanța 
se va testa referitor la exactitate – înlocuirea nu e posibilă. 
Nu se vor accepta revendicările de înlocuire pe motiv de 
deviere a nuanței, care sunt adresate după aplicarea 
vopselei. Prin nuanțare pot apărea devieri ale datelor și 
proprietăților tehnice. 

Aplicarea
Aplicare cu pensula, rolul sau prin pulverizare. 
 
Aplicarea cu rolul: 
Pentru aplicarea standard cu rolul recomandăm utilizarea 
unui trafalet pentru lucrări de interior cu înălțimea firului 
de 12 mm. Pentru un rezultat mai bun obținut la vopsirea 
cu trafaletul pe substraturi netede, recomandăm utilizarea 
unui trafalet cu înălțime firului de 9 mm. 
 
Aplicarea prin pulverizare: 
Ajustați vopseaua conform consistenței de pulverizare. 
Respectați informațiile producătorului utilajului. Pentru 
obținerea unui strat de finisare uniform se recomandă 
nivelarea suprafeței cu trafaletul. Pulverizarea fără aer: 
unghiul de pulverizare: 50°; Duza: 0,018 - 0,021”; 
Presiunea de pulverizare: 120-180 bar

Alcătuirea pachetului de straturi de acoperire
Pregătiți substratul conform instrucțiilor. În majoritatea 
cazurilor pentru stratul de prelucrare, fără contrast 
puternic de culori, este suficientă o singură aplicare de 
material nediluat. 
 
Stratul intermediar: 
Pe suprafețele cu contrast puternic se va aplica, în 
dependență de modul de prelucrare și substrat, un strat 
intermediar diluat cu max. 10% apă. 
 
Stratul final: 
Se va aplica nediluat sau diluat cu max. 5% apă.

Prelucrare
zz Respectați timpul suficient de uscare între aplicarea 

straturilor.
zz Amestecați bine înainte de aplicare. Pentru ajustarea 

consistenței vopseaua poate fi diluată
zz Diluarea prea puternică a vopselei poate afecta propri-

etățile sale (de ex. puterea de acoperire, nuanța, 
rezistența)
zz Pentru evitarea scursurilor de vopsea, aplicați straturile 

prin metoda umed pe umed. Dacă lucrați cu pensula, 
nivelați bine locul vopsit. După aplicarea ultimului strat, 
nivelați cu trafaletul mișcându-vă în aceeași direcție
zz Pulverizatorul de vopsea se va spăla imediat cu apă 

curată.

Temperatura de prelucrare
La prelucrarea și uscarea suprafețelor se va respecta 
temperatura de minimum +5 °C pentru obiect și mediu.

Perioada de uscare
La temperatura +20 °C și umiditatea relativă a aerurului 
de 65 %: 
Aplicarea următorului strat peste cca 4 ore 
Uscat complet peste cca 4 zile 
Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea 
aerului este mai înaltă, perioada de uscare se modifică.
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Substrat Proprietățile substratului / Prelucrarea prealabilă Grunduire
Tencuială din var cu ciment și 
tencuială cu cement P II și III 
Rezistență la compresiune de minim 
1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1

Solid, rezistent, ușor absorbant. Nu este necesară grunduirea

Cu pori mari, sablat cu nisip, puternic sau diferit absorbant. PROFIline Tiefgrund LF

Suprafețele cu putere de absorbție diferită, suprafețele reparate. PROFIline Tiefgrund LF

Zonele cu tencuială nou aplicată se vor fluatiza și spăla repetat după 
respectarea perioadei suficiente de uscare.

PROFIline Tiefgrund LF

Tencuială de ghips și mortar 
prefabricat pentru tencuieli P IV 
Rezistență la compresiune de minim 
2 N/mm² conform DIN EN 13279

Se va curăța și desprăfui. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Plăci de ghips-carton, 
Plăci de construcție din ghips

Neprelucrat PROFIline Grundierfarbe

PROFIline Tiefgrund LF

Plăci cu elemente constitutive hidrosolubile, decolorate sau plăci 
îngălbenite.

Vopsea izolantă potrivită pe bază de apă

Grund izolant potrivit pe bază de apă

Beton Neted, slab absorbant. Se vor înlătura reziduurile de decofrol, precum și 
resturile devenite făinoase, sablate cu nisip.

PROFIline Grundierfarbe

PROFIline Tiefgrund LF

Beton poros Se va curăța și desprăfui PROFIline Tiefgrund LF

Zidărie cu cărămidă de față văzută, 
din cărămidă din var cu nisip

În cazul zidăriei noi se va respecta timpul suficent de uscare a mortarului de 
zidărie și de rostuit

PROFIline Tiefgrund LF

Straturi vechi de vopsea pe bază de 
var sau de vopsea minerală

Dacă e posibil, se va îndepărta mecanic stratul de vopsea și se va desprăfui 
suprafața.

PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Straturi vechi și rezistente 
de vopsea

Mat, slab absorbant. Nu este necesară grunduirea

Straturile de vopsea murdare și cretoase se vor curăța, stratul puternic 
cretos se va înlătura mecanic. 

PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe
Suprafețele cu putere de absorbție diferită, suprafețele reparate.

Suprafețele lucioase, vopsite anterior, vor fi înăsprite.

Tapete cu fibră aspră, în relief și cu 
imprimeu nevopsite din hârtie sau 
din țesătură din fibre de sticlă

Nevopsit Nu este necesară grunduirea

Pete de nicotină, apă, funingine sau 
grăsime

Suprafața se va curăța cu apă și detergent de degrasare de uz casnic, și se 
va usca bine.

Vopsea izolantă potrivită pe bază de apă

Grund izolant potrivit pe bază de apă

Petele de apă uscate se vor peria pe uscat. Vopsea izolantă potrivită pe bază de apă

Grund izolant potrivit pe bază de apă

Suprefețe infestate cu mucegai și 
fungi

Zonele puternic infestate vor fi curățate la umed, substratul se va lăsa să se 
usuce bine. Se va prelucra suprafața cu soluție de asanare* și se va lăsa să 
se usuce conform indicațiilor producătorului. Se vor respecta prevederile 
autorităților. Notă: se recomandă efectuarea lucrările de asanare de către o 
firmă specializată (*Biocidele se vor utiliza cu precauție. Înainte de utilizare 
citiți atent eticheta și informațiile despre produs).

Soluția anti-mucegai potrivită

Eflorescențe de sare Se vor peria pe uscat (pentru aplicarea vopselii pe substraturi acoperite cu 
sare producătorul nu-și asumă responsabilitatea).

PROFIline Grundierfarbe

Materiale de umplere a rosturilor cu 
elasticitate remanentă și profile de 
etanșare

Se va verifica compatibilitatea cu vopseaua sau capacitatea de acoperire cu 
vopsea (v. DIN 52 460).

Nu este necesară grunduirea
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