
Domeniul de utilizare
Acoperire ideală pentru fasade (combinație de acrilat și 
rășini siliconice) pentru asigurarea impermeabilității și, 
totodată, a permiabilității la aburi, precum și acoperirea cu 
strat protector contra infestării cu alge și fungii.  

Nuanțare
Poate fi nuanțat folosind max. 3 % culoare cu nuanță plină. 
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. Pe suprafață 
unitară se vor folosi nuanțe din același lot de fabricare / 
tentă / șarjă. 

Aplicarea
În timpul vopsirii cu pensula sau trafaletul, precum și în 
timpul aplicării vopselii prin pulverizare fără volatilizare 
excesivă e necesar de a purta echipamentul de protecție 
personală. 
 
Aplicarea cu rolul: 
Se va folosi trafaletul pentru fasade potrivit. 
 
Pulverizarea fără aer: 
Unghiul de pulverizare: 50°; Duza: 0,018-0,026”; 
Presiunea de pulverizare: 120-180 bar 
Pentru aplicarea prin pulverizare fără volatilizare excesivă 
pot fi folosite aparate și componente de sistem de la 
diferiți producători. Se vor respecta normele de prelucrare 
indicate de furnizorul componentelor respective.

Alcătuirea pachetului de straturi de acoperire
Pregătiți substratul conform instrucțiilor. Aplicarea 
vopselei în două straturi asigură protecție mai mare 
contra infestării organice. 
 
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 Amestecați bine înainte de aplicare. Pentru ajustarea 

consistenței vopseaua poate fi diluată
zz Pulverizatorul de vopsea se va spăla imediat cu apă 

curată.
zz Diluarea prea puternică a vopselei poate afecta propri-

etățile sale (de ex. puterea de acoperire, nuanța, 
rezistența)
zz În cazul infestării cu alge sau fungii, suprafețele se vor 

curăța mai întâi cu jet hidroabraziv, cu respectarea 
normelor legale.
zz Respectați timpul suficient de uscare între aplicarea 

straturilor.
zz În timpul vopsirii se va atrage atenția ca vopseaua în 

straturi să fie repartizată uniform, astfel încât să se 
obțină un strat de grosimea necesară pentru atingerea 
efectului de izolare/protecție.
zz Suprafețile din apropierea celor vopsite, în special din 

sticlă, ceramică, lăcuite, clincher, piatră naturală, metal 
și lemn păstrat în stare naturală sau glazurat, vor fi 
protejate cu grijă. 

Consum
Cca 160 ml/m² pro strat, pe substratul neted, ușor 
absorbant. Pe substraturile astrpe se vor aplica mai multe 
straturi. Consumul concret poate fi calculat în baza 
aplicării unui strat de probă. Consumul variază în 
dependență de proprietățile și structura substratului, 
precum și de metoda de aplicare a vopselii. 

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 – 6 ore 
Rezistent la ploaie peste cca 24 de ore 
Uscat complet peste cca 3 zile 
Dacă temperatura aerului este mai joasă și/sau umiditatea 
aerului este mai înaltă, perioada de uscare se modifică.

+5°C
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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 CS II, 
CS III, CS IV 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

Zonele tencuite se vor lăsa să se usuce bine. Izolează grunduirea potrivită

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

Nu este necesară grunduirea

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

Straturi vechi și rezistente de 
vopsea

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

PROFIline Tiefgrund LF

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

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 producă-
torului. 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
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