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LUCE 

Vopsea decorativa pentru interior cu accente metalice delicate 
 

 
CARACTERISTICI GENERALE 
 
 Luce este o vopsea pe baza de pigmenti metalici folosita pentru decoratiunile interioare, pigmenti atent 
selectionati care produc un efect pronuntat metalizat. Aceasta vopsea creeaza un joc schimbator de lumini si reflexe de 
culoare. 
 Luce permite obtinerea de solutii cromatice inovative si senzatii vizuale si tactile, care pot transforma 
surprinzator confortul interior, in conformitate cu noile tendinte din domeniul decoratiunilor interioare. 
 
MOD DE UTILIZARE 
 
 Datorita usurintei cu care se aplica, vopseaua decorativa Luce, permite aplicarea, atat de catre persoane 
specializate , cat si de cele nespecializate in domeniu, putandu-se realiza efecte de mare valoare. 
 Compozitie: polimer acrilic in emulsieLuce Base Silver: 1.18+/-, 0.05 g/ml. Aplicarea vopselei decorative 
Luce este simpla si practica, datorita pensulei speciale. 
 Inainte de colorare si aplicare,  produsul se amesteca in mod corespunzator. Nu aplicati daca suportul  
proaspat este  alcalin, asteptati un timp adecvat de maturizare, in general 4 saptamani. 
 
PREGATIREA SUPRAFETELOR 
 
 Referitor la conditiile de mediu: T=25 grade C, UR=60%. Suprafata trebuie sa fie perfect uscata, stearsa de 
praf si fara pete de sare sau de umiditate.Se necesita efectuarea eventualelor reparatii sau consolidarea suportului cu 
produse speciale.  
 Daca exista pete de mucegai, acele suprafete trebuie tratate cu produse adecvate. Eliminati prin periaj sau prin 
spalare, eventualele exfolieri din zugraveli vechi. Se elimina complet toate staturile de vopsea, de var sau tempera, 
indepartati orice urma de praf, tutun prin periere. 
 In prezenta suportului neadecvat este necesara aplicarea uni strat de Decofix ( fixant microigienizat). Dupa ce 
suprafata este perfect curatata si uscata, se aplica un strat de Novaprimer (amorsa acrilica pigmentata) diluat sau 
nediluat, cu o rola cu par mediu. 
 Pentru a obtine un aspect al suprafetei mai compact, se poate aplica un tratament adecvat suportului (grund), 
doua straturi de Novalux E Bianco (vopsea lavabila pe baza de apa). 
 
RECOMANDARI SI MOD DE APLICARE 
 
 Efectul 1: aplicare un strat (cu pensula) 
 
 Pe suprafata uscata se aplica un strat de vopsea decorativa Luce diluata, cu pensula de tip Spalter. Stergeti 
suprafata inca umeda pentru a elimina eventualele acumulari de material.  
 Timp de uscare:  Circa 24 h in functie de tipul de suport, de puterea de absorbtie si alti factori de mediu 
(ambientali). 
 
 Efectul 2: aplicare doua straturi (cu pensula) 
 
 Pentru aceasta aplicare se dilueaza produsul in primul si al doilea strat cu un procent de 20% apa. Pe suprafata 
uscata se aplica un strat de vopsea decorativa Luce, cu pensula de tip Spalter. 
 Stergeti suprafata inca umeda pentru a elimina eventualele acumulari de material. Aplicand un al doilea strat 
de vopsea decorativa Luce diluat, este posibil sa obtineti o suprafata mai inchisa si compacta. 
 Timp de uscare:  Circa 24 h in functie de tipul de suport, de puterea de absorbtie si alti factori de mediu 
(ambientali). 
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 Efectul 3: aplicare cu o pensula striata 
 
 Pe suprafata uscata se aplica un strat de vopsea decorativa Luce diluata, cu rola de trafalet pentru distribuirea 
uniforma a  vopselei pe toata suprafata.Asteptati pana la uscarea completa a primului strat si aplicati (in unele zone ale 
suprafetei) al doilea strat de Luce, nediluat, cu o pensula de tip Spalter. 
  Stergeti suprafata inca umeda cu o gletiera de inox pentru crearea efectului dorit. Repetati miscarile cu gletiera 
pana obtineti efectul asteptat.  
 Timp de uscare: Circa 24 h in functie de tipul de suport, de puterea de absorbtie si alti factori de mediu 
(ambientali). 
 
 Efectul 4: trasare linii fine 
 
 Pe suprafata uscata se proceda cu aplicarea unui strat de vopsea decorativa Luce diluat, cu rola de trafalet 
pentru distribuirea uniforma a vopselei pe toata suprafata. 
Asteptati pana la uscarea completa a primului strat si aplicati (in unele zone ale suprafetei) al doilea strat de Luce, 
nediluat, cu o spatula poliuretanica. 
 Materialul trebuie sa fie aplicat protejandu-l de schimbarile extreme de temperatura, pe toata durata aplicarii. 
 Nu se aplica la o temperatura mai mica de 5 grade Celsius sau mai mare de 35 grade Celsius sau sub actiunea 
directa a soarelui, nici pe suprafete supraincalzite (chiar daca in umbra). 
 Este recomandat sa se lucreze cu materiale de la acelasi producator. Pentru utilizarea corecta a vopselei 
decorative Luce, aflarea dilutiei si modul de aplicare propriu-zis, se recomanda citirea atenta a fisei tehnice a 
produsului.  
 
PUTERE DE ACOPERIRE 
 
 Luce: 5-7 mp/l in doua straturi, in functie de tipul de suport. Este recomandat sa se verifice doza efectiva cu o 
proba preliminara pe suportul specific. 
 
PALETA DE CULORI 
 
Luce este prezent in doua baze netru care pot fi pigmentate: 

x Argintiu 
x Auriu 

 
MOD DE PREZENTARE 
 
Recipient: 1 lt, 4 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 
 
 Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de 
accesul copiilor si 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 poate sau 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. 
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