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                     Fișă tehnică N°962 

Vopsea Sol 
Vopsea pentru sol polivalentă (lemn, beton, gresie) 
 

 

CALITĂȚI 
DOMINANTE 

Vopsea de finisaj pe bază de liant poliuretanic în dispersie apoasă, care garantează 
o excelentă rezistență la zgârieturi. Liantul acrilic silanizat asigură lipirea pe oricare 
tip suport. 
Aspect ușor satinat.  
Adaptata traficului lejer sau mediu pentru orice tip de cameră.  
Lavabilă și „spălabilă „ rezistă  la produse chimice ușoare.  
Rezistentă la abraziune umedă Clasa 1(¹) : ușor de întreținut. 

 
UTILIZARE INTERIOR 

Superfețe orizontale și faianță verticală. În toate camerele, inclusiv scări și garaje.. 
 

Suprafețe:  parchet (lemn nou sau vopsit, laminat), beton (nou sau deja vopsit), 
gresie și faianța, linoleum, vinil. 
 
 

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE 

Vopseaua Laque Satinee în fază apoasă, pe bază de dispersie Poliuretanică și 
Acrilică, este foarte rezistentă la abraziune. Destinată pereților și tocăriilor verticale. 
Timp deschis excepțional, întărire rapidă, permițând închiderea tocăriei pe durata 
zilei în curs, fără efect lipicios. Nu îngălbenește. Rezistentă la abraziune umidă 

clasa 1  : foarte ușor de întreținut .  
 

APLICARE A se respecta D.T.U.59-1 
 

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

INSTRUMENTE DE APLICARE 
Se aplică cu pensula trafalete microstar 10 mm. Se poate aplica cu pistolul 
tradițional sau airless. 
  

 

  
Lemn dificil (noduros, rășinos, exotic) : 
Frecați toate resturile de rășina și curățați suprafața. Tratați zonele noduroase sau 
rășinoase și lemnul exotic cu impregnantul Impression Bois pentru a bloca acțiunea 
taninului și pentru opacificare. Aplicați apoi Sous-couche d’Accrochage sau amorsă 
nuanțată (Sous-Couche Peinture Minérale et Tons Pleins TF) în cazul tonurilor prea 
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puțin opace. Terminați cu două straturi de Vopsea Sol în nuanța aleasă respectând 
termenele de uscare recomandate. 
 
Suprafețe interioare de lemn :  
Curățați solul cu un detergent corespunzător. Șlefuiți pentru a obține o suprafață 

netedă, dați cu aspiratorul și ștergeți cu o cârpa umedă. Lăsați să se usuce până când 

lemnul are un conținut de umezeală mai mic de 10%. Tratați eventualele zone 

noduroase sau rășinoase cu impregnantul Impression Bois pentru a bloca acțiunea 

taninului. Aplicați un strat de Impression Universelle pe toata suprafața pentru a hrăni 

lemnul și a-i reduce porozitatea. În cazul nuanțelor prea puțin opace, aplicați un strat 

de amorsă nuanțată (Sous-couche Peinture Minérale et Tons Pleins TF). Terminați cu 

două straturi de Vopsea sol în nuanța aleasă respectând termenele de uscare 

recomandate. 

 
Suprafețe interioare de lemn deja vopsite : 
Înlăturați toate părțile unde vopseaua se cojește sau face bule. Curățați solul cu un 
detergent corespunzător. Șlefuiți pentru a obține o suprafața netedă, dați cu aspiratorul 
și ștergeți cu o cârpă umedă. Lăsați să se usuce până când lemnul are un conținut de 
umezeală mai mic de 10%. Aplicați apoi Sous-couche d’Accrochage sau amorsa 
nuanțată (Sous-Couche Peinture Minérale et Tons Pleins TF) în cazul tonurilor prea 
puțin opace. Terminați cu două straturi de Vopsea Sol în nuanța aleasă respectând 
termenele de uscare recomandate. 
 
În cazul suprafețelor date cu ceară sau lăcuite, va trebui să eliminați acest strat 

prin șlefuire (aduceți lemnul la nou). Vă recomandăm să faceți un test pe o suprafață 

mică pentru ca vopseaua poate fi incompatibilă cu anumite tipuri de ceară. 
 
Suprafețe de beton nou:  
Așteptați cel puțin 3 luni înainte de a vopsi un beton nou. Suprafețele vechi sau în 

stare proastă trebuie reparate și nivelate. Aplicați un strat de Superprimer pentru a 

permite aderența vopselei pe beton. În cazul nuanțelor prea puțin opace, aplicați un 

strat de amorsă nuanțată (Sous-couche Peinture Minérale et Tons Pleins TF). 

Terminați cu două straturi de Vopsea sol în nuanța aleasă respectând termenele de 

uscare recomandate. 

 
Suprafețe de beton vopsit :  
Înlăturați toate pârțile unde vopseaua se cojește sau face bule, șlefuiți pentru a permite 

o buna aderenta si aplicați un strat de Superprimer pe zonele unde betonul este nou 

sau partial nou. In cazul nuanțelor prea puțin opace, aplicați un strat de amorsa 

nuanțata (Sous-couche Peinture Minérale et Tons Pleins TF). Terminați cu două 

straturi de Vopsea sol în nuanța aleasă respectând termenele de uscare recomandate. 

 

Pe gresie :  
Dacă rosturile sunt deteriorate în anumite locuri, șlefuiți părțile neaderente și refaceți 

rosturile în locurile în cauză. Degresați gresia cu un detergent. Pentru gresia lucioasă, 

șlefuiți-o pentru a favoriza aderența amorsei. Curățați și uscați. Aplicați un strat de 

Superprimer. În cazul nuanțelor prea puțin opace, aplicați un strat de amorsă nuanțată 

(Sous-couche Peinture Minérale et Tons Pleins TF). Terminați cu două straturi de 

Vopsea sol în nuanța aleasă respectând termenele de uscare recomandate. 

 

Linoleum sau vinil :  
Spălați bine solul cu un detergent ușor. Așteptați să se usuce și apoi aplicați un strat 

de Superprimer pentru a facilita aderența vopselei. În cazul nuanțelor prea puțin 

opace, aplicați un strat de amorsă nuanțată (Sous-couche Peinture Minérale et Tons 

Pleins TF). Terminați cu două straturi de Vopsea sol în nuanța aleasă respectând 

termenele de uscare recomandate. 
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CARACTERISTICI 
GENERALE 

Aspect Ușor satinat 
Luciu 18 - 22 UL sub unghi 60° și  35 – 40 UL sub unghi 85° 
Randament 10-12 mp/l în funcție de diluție  
Uscare 1h (uscat la atingere) 
Al doilea strat 4 h 
Extract sec  48% în greutate, 34% în volum (+/- 2%) 
Curățare instrumente Cu apă calda și săpun 
Densitate 1,27 (+/- 0,05%) 
Ambalare Cutii metalice de 1l, 2,5l si 5l  
Conservare 1 an în ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger. 

 Nuanțe Disponibilă în toate bazele 

PRECAUȚII Nu aplicați la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +30°C și în condiții 
de umiditate relativă superioară de 80%. Evitați curenții de aer. 
Așteptați între 24H și 48h înainte de a merge sau a pune un obiect peste solul 
vopsit. 
Așteptați între 14 și 18 zile înainte de a deplasa obiecte pe suprafața vopsită. 
Vopseaua Sol obține duritatea sa optimă după 18 zile.  

 
CARACTERISTICI 
REGLEMENTATE 

CLASIFICARE AFNOR Familia I – Clasa 6a/7b2 

COV(²) Valoare Limita UE pentru acest tip de produs 
(cat A/i): 140g/l pentru 2010.  
Acest produs conține maxim 55g/l COV la 
utilizare 

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


