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MOORLASTIC® 

       Vopsea Acrilica Elastomerica Etanseizanta 

      pentru Acoperis 

056 
O vopsea acrilica 100%, impermeabila care ofera un înveliş rezistent, 

flexibil, proiectata special pentru acoperişuri din ţigle sau beton şi pentru 

suprafeţele asemanatoare. Când este aplicat conform indicaţiilor, oferă 

un înveliş rezistent la temperatură şi la condiţii atmosferice, suficient de 

flexibil pentru a acoperi fisurile superficiale (minore) care pot aparea 

ulterior, ceea ce ajută la menţinerea naturii impermeabile a suprafetei. 

 
 

Caracteristici 

 Strat de vopsea gros si elastic acopera crapaturile minore in cazul  
 aparitiei ulterioare. Ideala pentru decoratiuni exterioare. 

 Etanseizeaza acoperisurile si structurile aferente. 
 Rezistent la apa si depuneri de apa.Aderenta excelenta. 

Culori: Alb. Poate fi nuanţat cu coloranţi Moor-O-Matic în culoricalde. 
Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.  

Nivel de strălucire: 5 -15 la un unghi de vedere de 60º 
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Ghid de Performanta: 

Rezistenta la conditii atmoferice Rezistenta la caldura 
Rezistenta excelenta la conditiile atmosferice. Rezistenta adecvata la temperaturi obisnuite. 
Forta ductila la 25OC Rezistenta la apa 
1.5 N/mm2 (ASTM D412) Rezistenta excelenta la ploaie,condens si depuneri de apa. 
Elasticitate la 25O C Rezistenta la abraziune 
500% (ASTM D412) Rezistenta usoara la abraziune. 
Rezistenta la mediu Rezistenta la solventi 
Rezistenta buna impotriva carbonatarii betonului Rezistenta buna impotriva neofalinei si compusilor similari.Sensibil la  

hidrocarburile aromatice si alcool. 

VOC (Compusi Organici Volatili): 056 MOORLASTIC Vopsea Acrilica Etanseizanta pentru Acoperis: face parte din 
categoria A/c WB (substrat mineral de ziduri exterioare) . Limita UE: 40g/l (2010). 
 

Suprafata de acoperire Volum Solid Grosimea peliculei umede Grosimea peliculei uscate 
2 m²/L per strat 55% 500 micrometri 275 micrometri 

Timpul de uscare la 20°C Flexibilitate DiluareAplicare 
4 ore la atingere    6 mm                  Nu se dilueaza                               pensula, rola , prin pulverizare 
24 ore pentru al doilea strat 
Pregatirea suprafetei: Suprafaţa care urmează a fi vopsita trebuie curăţată de toate rezidurile, gen particule şi rămăşiţe de vopsea, praf, mizerie,  săruri 

 din beton şi var. Suprafaţa trebuie curăţată de orice urma de grăsime sau ulei, şi toate impuritatile îndepărtate. Îndepărtaţi rezidurile prin sablare si  

razuire. Slefuiti suprafeţele lucioase până devin mate. Umpleţi crăpăturile cu materialul adecvat. Aplicaţi un strat de Grund  stabilizator SUPER SPEC 182  

şi două straturi de vopsea pentru acoperiş MOORLASTIC 056, după cum se precizează mai jos.  

Acoperişuri din ţiglă sau beton:grunduiţi cu un strat de amorsa stabilizatoare SUPER SPEC 182 nediluat, la o rată de acoperire de 4–5 m²/L. 

Aplicaţi un strat de vopsea pentru acoperiş MOORLASTIC 056, lăsaţi să se usuce peste noapte şi aplicaţi un a l doilea strat, fiecare strat acopera  

2 m²/L. 
 Suprafete vopsite in prealabil(fara invelisuri sau asfalturi):Grunduiti toate suprafetele nevopsite cu Grund Stabilizator 182 SUPERSPEC,apoi aplicati  
peste tot un strat de grund stabilizator,potrivit instructiunilor de pe eticheta.Finisati cu un strat de vopsea pentru acoperis MOORLASTIC 056 la 2 m²/L. 
Aplicare 
Amestecati bine inainte si in timpul utilizarii. Aplicati cu rola,pensula sau prin pulverizare. Nu diluati. A nu se aplica la temperaturi sub10OC.Timpul de 
uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.  Datorita grosimii necesare per strat al acestui produs,invelisul ramane sensibil la ploaie si  
umiditate mai mult decat invelisurile conventionale.Nu aplicati cand sunt anticipate ploi sau vreme umeda.  
 
Curatare: Curatati echipamentul cu apa calda si sapun imediat dupa folosire . 

Precautii  - 
Sanatate si Siguranta: 

· Contactul cu pielea: Spalati bine cu apa si sapun. · Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa.· Apelati la asistenta medicala 
· In caz de inghitire: Apelati la asistenta medicala de urgenta fara intarziere si prezentati eticheta produsului. 
· A nu se lasa la indemana copiilor. · A se feri de inghet. 

 

Ambalare si Depozitare 
Ambalaj :1 litru, 3 litri, 10 litri. Punct de inflamabilitate:nu are Depozitare: nu prezinta riscuri, fara prevederi speciale. 
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