
Unic importator si distribuitor Romania

INTERNATIONAL

Str. Stirbei Voda nr 96A, sector 1, Bucuresti
Tel        
Fax      
E-mail 

             www.benjaminmoore.ro
             www.benjaminmoore.com

: 021 3178857
: 021 3178856
: benjamin.romania@ines.ro

 
 

ANIMAMUNDI 
Vopsea decorativa pentru interior cu efect metalic 

 

 
CARACTERISTICI GENERALE 

 
Animamundi poate indeplini cea mai mare cerere pentru finisajele de interior, oferind un finisaj metalic 

usor texturat de perla.  

 

PRODUSUL 

 
Animamundi este prezent in doua baze:Argintiu si Auriu sunt baze neutre care pot fi si pigmentate. 

 

PREGATIREA SUPRAFETEI 

 
Suprafata trebuie sa fie perfect neteda, uscata, fara umiditate si stearsa de praf. Este recomandata 

aplicarea unei amorse acrilice Nova Primer diluata cu 50% - 80% apa, depinzand de puterea de absorbtie 

a suptrafetei. 

Suprafetele de lemn sau metal vor necesita aplicarea unei amorse adecvata. 

 
MOD DE UTILIZARE 

 
Se aplica un strat de amorsa Nova Primer sau o amorsa recomandata de specialisti cu rola cu par mediu. 

Dupa aprox 8 ore se poate aplica primul strat de Animamundi cu gletierea de inox. 

Dupa alte 8 ore se aplica cel de al doilea strat de Animamundi acoperind intreaga suprafata, lasand cateva 

minute, dupa care se revine cu miscari de sus in parte de jos si de la dreapta la stanga creandu-se efectul. 

 
RECOMANDARI 

 
In timpul procesului de aplicare, produsul trebuie protejat de frig si de modificari mari de temperatura . 

Nu se aplica la o temperatura mai mica de +5°C si mai mare de +35°C. 

 
PUTEREA DE ACOPERIRE 

 
Animamundi: 5 - 8 mp / lt in doua straturi, in functie de textura si de porozitatea suprafetei.  

 
MOD DE PREZENTARE 

 
Recipiente : 1 lt, 2.5 lt ,5 lt.  

 
TERMEN DE VALABILITATE 

  
Produsul ambalat este garantat timp de 24 luni daca este pastrat in ambalajul original la temperaturi intre 

+ 5 °C si + 35 °C 
 

SECURITATE  

 
Animamundi contine maxim 190 g / kg, compusi organici volatili. 

Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de 

accesul copiilor într-un loc aerisit. 

 

În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati imediat un 

medic arătându-i eticheta produsului. Nu lăsati deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă si pe 

pământ. 

NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică vine de la cea mai buna experienta a noastra, dar acest 

lucru nu implică nici o responsabilitate a companiei noastre pentru aplicatii de acest produs, fără controlul 

nostru. 


