
FINISAJ CULORI

MOSTRE DE CULOARE -
PACHETE EVANTAI 

ACOPERIRE

DILUARE

TIMP DE USCARE

Două straturi
5-6 m2/L

Un singur strat
10-12 m2/L

CARACTERISTICI TEHNICE

AMBALAJ

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Mat Satinat Luciu
Vâscozitate
90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Lucios
< 30 unități la 60°  
(ISO 2813)

Densitate 
1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 
pentru culoarea albă

CIMENTOL 
Vopsea acrilică pe bază de solvenți 
pentru suprafețe din beton

Vopsea acrilică pe bază de solvent excelentă pentru 
zidărie, potrivită pentru aplicarea pe suprafețe de 
pardoseli din beton, garaj, pereți, gresie și terenuri 
sportive, ideală pentru uz interior și exterior. Asigură 
o durabilitate excelentă împotriva condițiilor 
meteorologice nefavorabile și a poluării atmosferice. 
Asigură o aderență puternică, o mare putere de 
acoperire și duritate.

Avantaje:

• Durabilitate mare în condiții meteorologice 
  nefavorabile și de poluare atmosferică
• Aderență puternică și duritate mare pe pereți, 
  pardoseli din beton, gresie, garaje, terenuri de tenis, etc.

Alb, galben, ocru, 
texturat, 
teracotă roșie, 
verde de teren 
de tenis, albastru, 
cărbune, carbon

UTILIZARE ÎN EXTERIOR - VOPSELE PENTRU CIMENT

Finisaj satinat

Până la 5%
• Pentru aplicare de Brush  
  Solvent T-300 cu pensula   
• Pentru pulverizare de   
  Spray Gun Solvent T-350   
  cu pistolul de vopsit

Alb 750 mL 2.5 L

Nuanțe 750 mL 2.5 L

vitex.grvitex.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΑ και 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ

EMULSION and CEMENT PAINTS

Τι κρύβεται πίσω από τις αγαπημένες σας αποχρώσεις; 

Η δική μας αγάπη για το χρώμα, η επιμονή στην ποιότητα, 

η αφοσίωση στην καινοτομία και μία μεγάλη ιστορία, 

που ξεκινά από το 1932.

Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex!

What is it behind your favorite color shades? 

It is our love for paint, the persistence in quality, 

the dedication for innovation and

a great history since 1932.

Paint everything only with Vitex!

TECHNICAL SUPPORT

+30.210.5589.400
customercare@vitex.gr

Uscare la atingere
20-40 min

Reacoperire
6-8 ore



MOSTRE DE CULOARE -
PACHETE EVANTAI 

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

PREPARARE

SFATURI

ETAPE 

Pentru orice suprafață din ciment.

Suprafețele ar trebui să fi e netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea 
decojită sau exfoliată. 

Cimentol se aplică direct pe beton fără grund.

Suprafețele cu absorbție ridicată sau poroase ar trebui să fi e grunduite cu Durovit.

1 2 3

Diluați până la 5% pentru aplicarea 
de Brush Solvent T-300 cu pensula 
sau pentru pulverizare de Spray Gun 
Solvent T-350 și amestecați bine 
înainte de utilizare.

Aplicați primul strat cu pensula, 
trafaletul sau pistolul de vopsit.

Aplicați un nou strat 
după 6-8 ore.

• Aplicare la temperaturi în intervalul 5-35° 
C și <70% RH. Nu aplicați dacă există riscul 
de precipitații/îngheț în următoarele 48 de 
ore.
• Lăsați suprafețele nou betonate să se 
întărească timp de cel puțin 30 de zile 
înainte de aplicarea vopselei.
• Aplicați-l în aer liber sau într-un spațiu 

bine ventilat.
• Curățați trafaleții și bidinelele cu Brush 
Solvent T-300 și apoi cu apă și săpun sau 
detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T-350 
pentru a curăța pistoalele de vopsit.
• Reduceți la minim risipa de vopsea, 
estimând cantitatea de vopsea de care veți 
avea nevoie.

• Recuperați vopseaua neutilizată pentru 
a fi  reutilizată. După aplicarea vopselei, 
sigilați recipientul și
păstrați-l pentru utilizarea ulterioară.
• Nu aruncați deșeuri lichide în pânza 
freatică. Vopseaua neutilizată necesită o 
manipulare specială pentru eliminarea în 
condiții de siguranță.

UTILIZARE ÎN EXTERIOR - VOPSELE PENTRU CIMENT

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

PĂSTRARE

PRECAUŢII

„Pereți exteriori cu substrat mineral”.
Limita de conținut de COV de 430 g/L. 
Conținutul maxim de COV este de 
428 g/L (produs gata de utilizare).

Vă rugăm să citiți cu atenție eticheta de pe cutie 
înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate privind 
pericolele și siguranța la utilizare, este disponibilă, la 
cerere, fi șa tehnică de securitate. Centrul de control al 
otrăvurilor Tel. +30 210 7793 777

5°C-38°C
Păstrați recipientele închise într-un 
spațiu răcoros și uscat.

COV (Compuși Organici Volatili)
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Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de 
laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, 
utilizatorul fi nal ar trebui să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania 
noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau 
pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de 
utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fi șă tehnică fără o notifi care prealabilă.

Distribuitor Ofi cial TEMAD CO S.R.L.
Braşov, 500053, România,
Şoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, Fax: 0268.419.340
offi ce@temad.ro, www.temad.ro


