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Mat Plafond Hydrodiluable 
Mat fără tensiune izolator pereți si tavane  

pe baza de ulei albit  cu var, diluabil cu  

apa 

 
       Fișă tehnică N°960 

UTILIZARE INTERIOR 
Pe tavane și pereți. În orice tip de cameră. 
 

Suport: se poate aplica pe toate suprafețele uzuale dintr-o cameră, corect 
pregătite în prealabil . Pe fier, a se prevedea un primer anti-rugina adaptat. 
 
 

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE 

Vopsea ideală pentru tavane. Excelentă opacitate și anti-penetrantă, cu un 
mare grad de alb, fără urme la aplicare, rezistentă la abraziune umidă clasa a 2 
a, microporoasă, pregătire minimă a suprafețelor. 
 
  

PREGĂTIRE A se respecta D.T.U.59-1 
 

PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Suprafețele trebuie perfect desprăfuite, să fie uscate, sănătoase, integre și 
foarte curate. A se aplica un strat de impregnant adaptat suportului. 
 

INSTRUMENTE DE APLICARE 
Se aplica cu pensula, cu trafalet microfibră, airless. 
 
 

TIP DE SUPORT PREGĂTIRE 

Suprafețe farinate, gelatinoase, 
văruieli, vopsea pe bază de var  

Daca suportul este aderent și nu este 
gras, nu este necesar să spălați în 
prealabil. În caz contrar, degresați într-
o manieră corespunzătoare. 
Aplicați Impression Universelle. 

Suprafețe noi sau poroase Aplicați  Impression Universelle 
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MAT PROFUND 



 
 

(1)Compuși organici volatili 
(2) Conform normelor ISO 11998 și EN 13300, vopseaua rezistă la curățare cu ajutorul unui burete și a unui produs   
de curățare non-agresiv.  
* Informație referitoare la nivelul de emisii de substanțe organice volatile in aerul interior, prezentând risc de      
toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) până la C (emisii foarte puternice) 

Mat Plafond 
Hydrodiluable 
 

FT N°960 Emisa la 3 august 2016. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește edițiile 
precedente referitoare la același produs. Dată fiind permanenta evoluție tehnică, 
revine clienților noștri  rolul de a verifica, înaintea oricărei aplicări, în cadrul 
serviciilor noastre dacă prezenta fișă tehnică nu a fost modificată de către o 
variantă mai recentă. 
Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro 
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APLICARE Aplicați   1 - 2 straturi de  Mat  Plafond din plin și fără să întindeți prea mult. Al 
doilea strat poate fi aplicat pe proaspăt, mai puțin în cazul fondurilor pătate 
când trebuie sa treacă 24 ore. 
 

 

CARACTERISTICI 
GENER ALE 

Aspect Mat  
Luciu 2 la 4 sub unghi 60° si  85° 
Randament 11 la 13 mp/l pe strat în funcție de material  
Uscare 3 - 4 ore  (uscat la atingere) 
Al doilea strat Pe fonduri pătate - 24ore (în funcție de temperatura și de 

gradul de umiditate din aer), pe proaspăt, în caz contrar. 
Extract sec 66% in greutate, 47% în volum 
Curățare instrumente Cu apă 
Densitate 1,56 
Ambalare Cutii metalice de 2,5l ,5l si 12L 
Conservare 1 an in ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger. 

PRECAUȚII  
A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica în condiții de umiditate relativă 
superioară de 75%.  
 
 

 

CARACTERISTICI 
REGLEMENTATE 

CLASIFICARE AFNOR Familia I – Clasa 2b/4a 
 

COV(1) Valoare Limita UE pentru acest tip de produs 
(cat A/a): 30 g/l pentru 2010.  
Acest produs conține maxim 15g/l COV la 
utilizare 
 

SECURITATE A se vedea fișa de securitate (FDS).  
Conform cu legislația în vigoare  


