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                                                                   Verderame_Wall Painting  
                                                  Vopsea decorativa cu efect de oxidare verde-cupru 
 
 

CARACTERISTICI GENERALE  
 

      Verderame_Wall Painting este un sistem pe baza de apa constand dintr-un strat de baza (Verdame Wall Painting 

Fond) si un finisaj oxidative  (Verderame_Wall Painting Lichid Anitichizant). 
       Aplicarea produsului  Verderame_Wall Painting Lichid Antichizant pe Verderame_Wall Painting Fond produce un 
efect oxidant exact la fel ca si efectul unei suprafete de cupru verde expuse la coroziunea  naturala  a agentilor  
atmosferici. 
       Verderame_Wall Paint poate fi utilizat atat la interior cat si la exterior.. Daca este folosit pentru decorarea 
suprafetelor  interioare este posibil sa modifice culoarea produsului Verdame_Wall Painting creand efecte estetice de 
oxidare. 
 

UTILIZARI 

 

      Cu sistemul sau decorativ pe baza de polimeri este posibil sa se realizeze diferite efecte de oxidare , tinand cont  de 

solicitarile clientilor . 

      Cu diferite proceduri de aplicare , Verderame_Wall Painting poate fi utilizat peste : 
- Mortare 

- Gleturi deja amestecate, gleturi noi fine.   
- Gleturi pe baza de ipsos. 

- Placi de gips. 

- Vopseluri sintetice si minerale. 

- Amestecuri minerale daca sunt absorbante .  
- Straturi poroase din lemn, ca placile de MDF, OSB sau Placaj.   

-     Substraturi cu policlorura de vinil. 
- Substraturi de otel placate cu zinc. 

- Substraturi metalice .  
- Fibrociment. 

      Nu aplicati pe suporturi minerale proaspete. Alcalinitatea ridicata a substratului impiedica procesul de oxidare al 

activatorului de rugina, 
      Verderame_Wall Painting Lichid Antichizant. Nu aplicati pe suprafete umede. 

 

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 
 

      Liant: Copolimer in dispersie apoasa 

  
Densitate 

 
      Verderame_Wall Painting Fond: 1,28 +/- 0,05 g/ml 
      Verderame_Wall Painting Lichid Antichizant: 1,04 +/- 0,05 g/ml 
 
AVERTISMENT  
      Amestecati bine materialul inainte de utilizare. Protejati toate suprafetele pentru a preveni contactul accidental cu 
Verderame_Wall Painting Lichid Antichizant si prin urmare oxidare.  
      Contactul accidental dintre Verderame_Wall Painting cu substraturi poroase (piatra, marmura, plastic, etc.)  va 
produce pete care nu sunt usor de indepartat. 
       Efectul final depinde direct de numarul de straturi, cantitatea si ustensila utilizata pentru a aplica Verdame_Wall 
Painting LichidAntichizant. 



 
       Este posibil sa aplicati Verderame_Wall Painting Lichid Antichizant cu o perie de burete sau cu o 
rola de burete. Este recomandat sa aplicati inainte o mostra de vopsea pentru a defini efectul dorit.  
       Aplicarea produsului Verdame_Wall Painting pe suprafete neabsorbante (otel, clorura de polivinil, foi de metal, 
emailuri) ar putea implica timpi de uscare mai mari.  
        In acest caz, este recomandat sa se verifice timpii de uscare pe suport inainte de a aplica celalalte straturi .  
       Este o buna practica ca intotdeauna sa se foloseasca acelasi lot de produse. In cazul in care se vor folosi loturi diferite, 
este recomandat sa se amestece produsele intre ele pentru a evita diferentele de nuanta.  
       Daca este necesat o completare,pentru a evita diferentele mici de nuanta,intrerupeti aplicarea la margini sau 
colturi. 
 
PREGATIREA SUPRAFETEI SI APLICARE 

  
     Temperatura si umiditate : T=25° C,UR=60% 

     Stratul suport trebuie sa fie perfect uscat, fara praf, fara umiditate si fara pete de sare.  
     Daca este necesar, continuati cu operatiunile de preparare, in concordanta cu tipul stratului suport, 
utilizand produsele specifice. 
     In cazul prezentei mucegaiului, tratati suprafata cu produse speciale anti-mucegai.    
      Indepartati prin periere orice vopsea veche decojita. Suprafetele poroase sau vopsite anterior cu o vopsea pe baza de 
var trebuie spalate cu o masina de spalat sub presiune sau prin umezirea suprafetei si decopertarea straturilor  
corespunzatoare.  
     Curatati suprafata de praf, fum sau orice impuritati inainte de aplicare. 
     Sablati, curatati suprafata si continuati: 

 

Suprafata Amorsa – strat de baza 
Mortar 1 strat Decofix 
Tencuieli noi, fine pre-mixate 1 strat Decofix 
Tencuieli de var vechi 1 strat Decofix 
Vopsele sintetice sau minerale vechi 1 strat Decofix sau Fondo Universale 
Diverse tencuieli minerale absorbante. 1 strat Decofix sau Fondo Universale 
Placi de gips 1 strat Decofix sau  Fondo Universale 

  PAL , placaj , MDF , suprafete din lemn 1 strat Fondo Universale 
Tencuieli cu policlorura de vinil 1 strat Fondo Universale 
Suport de otel sau placate cu zinc 1 strat Fondo Universale 
Suport de metal - 
Fibrocement 1 strat Decofix sau  Fondo Universale 

 

USTENSILE PENTRU APLICARE 
 

      Decofix (utilizat ca amorsa): periat sau aplicat cu trafaletul. 

    Fondo Universale: perie, trafalet cu parul mic sau pulverizare  
    Verderame_Wall Painting Fondo: perie sau trafalet 

    Verderame_Wall Painting Lichid  Antichizant: burete, perie, trafalet 

    Clear Finish Monocomponent: trafalet . 
 
PREPARAREA PRODUSULUI 

  
     Decofix: diluat cu apa. Cantitatea este variabila depinzand de tipul stratului suport si 
absorbtia lui.Tencuieli de var si gips carton  de la 50% la 100%.  
     Tencuieli, vopseluri vechi, scorojite de la 100% la 200%.  
     Beton : de la 200 la 300%. 
     Verderame_Wall Painting Fondo: gata de utilizare sau o dilutie de max. 10% apa. 

     Verderame_ Wall Painting Lichid  Antichizant: gata de utilizare.  
     Clear Finish Monocomponent: primul strat se dilueaza cu 30-40% apa, al doilea strat fara diluare sau cu 5% apa. 
 

APLICARE 

  
      Pe strat suport uscat si tratat corespunzator aplicati cu o rola un strat de  Verderame_Wall Painting Fondo. Dupa 4 
ore aplicati cu trafaletul un alt strat de Verderame_Wall Painting Fondo.  



      Dupa cel putin 12 ore, aplicati un strat de  Wall Painting Lichid  Antichizant folosind un trafalet cu burete. Aplicati un 

strat grosier  cu o gletiera de otel inoxidabil cu miscari de sus în jos si de la dreapta la stanga . 

      Este posibil sa fie neceara repetarea etapei de oxidare la intervale ciclice de 2 ore cu Wall Painting Lichid     

Antichizant,  in functie de efectul dorit.  
    Inainte de a aplica stratul de protectie , este necesar sa se astepte cel putin 24 de ore de la aplicarea ultimului strat al 
etapei de oxidare, in functie de absorbtia stratului suport si de conditiile de temperatura si umiditate. 
    Aplicarea stratului de  Clear Finish Monocomponent modifica usor aspectul suprafetei. Efectul optim este atins la 5 
zile de la uscare. 

      Protejarea  suprafetelor  interne: 

      Înainte de aplicarea  protectiei , îndepartati de pe suprafata urmele tipice si naturale ale suprafetei oxidate . Curatati 

suprafata cu o perie uscata . 

      Pe suprafata complet uscata se aplica un prim strat de Clear Finish Monocomponent , cu ajutorul unei role de   

emailuri, diluat cu 30% apa . 

      Pentru a spori protectia suprafetei , este posibil sa se aplice pe o suprafata uscata un al doilea strat de Clear Finish 

Monocomponent , diluat cu maxim 5 %  apa , urmand instructiunile anterioare . 

      Uscat la atingere dupa 2 ore,  revopsire  dupa 4 ore . 

      Protejarea  suprafetelor  externe:  

      Înainte de a continua cu aplicarea , este necesar a se elimina urmele  tipice  si naturale ale  produsului . 

      Periati  suprafata usor cu o perie curata si uscata . 

      Pe suprafata complet uscata se aplica un prim strat de Clear Finish Monocomponent , cu ajutorul unei role de   

emailuri, diluat cu 30% apa . 

      Pentru a spori protectia suprafetei , este posibil sa se aplice pe o suprafata uscata un al doilea strat de Clear Finish 

Monocomponent , diluat cu un maxim de 5 %  apa , urmand instructiunile anterioare . 

      Uscat la atingere dupa 2 ore,  revopsire dupa 4 ore . 

 

RECOMANDARI 

 

      Materialul trebuie protejat de schimburile de temperatura cald - rece pe parcursul întregului proces de aplicare . 

      Nu se aplica la o temperatura mai mica de  + 10 ° C sau mai mare de + 35 ° C , nici în lumina directa a soarelui , nici 

peste  suprafete  extrem de calde (chiar daca este deja în umbra) . Umiditatea trebuie sa fie < 75 % , umiditatea 

substratului trebuie sa fie  < 10 % . Suprafata trebuie sa fie protejata de ploaie si umiditate timp de cel putin 48 de ore de 

la aplicarea ultimului strat . 

      Pentru utilizarea corecta a materialelor, a dilutiei si punerea  in aplicare este recomandabil sa cititi cu atentie fisa 

tehnica . 

      Curatarea ustensilelor:Cu apa , imediat dupa utilizare. 

 

RANDAMENT 

 

      Este întotdeauna recomandabil de a efectua teste preliminare pentru a determina adevaratul randament al produsului. 

Prin urmare, in functie de natura acestui produs si diferitelor efecte realizabile, randamentele trebuie considerate pur 

indicative . 

      Decofix : randament orientativ 10-15 m2 / l . 

      Fondo Universale : 4-5 m2 / l , in doua straturi , în functie de tipul de substrat si absorbtie . 

      Verderame_Wall Painting : 8-12 m2 / l în doua straturi , în functie de tipul de substrat si absorbtie . 

      Wall Painting Lichid  Antichizant: 10-14 m2 / l în doua straturi , în functie de tipul de substrat si absorbtie . Clear      

Finish Monocomponent : 12-14 m2 / l , în functie de porozitatea substratului si absorbtia acestuia . 

 

CULORI 

 

      Verderame_Wall Pictura Fondo se poate pigmenta. 

      Verderame_Wall Pictura Fondo culori din paletarul Verderame_Wall Painting . 

 

RECIPIENTE 

 

      Verderame_Wall Pictura : 1 lt . 

      Wall Painting Lichid  Antichizant: 0.5  lt 

 



TERMEN DE VALABILITATE 

 

      Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni , daca este pastrat în ambalajul original sigilat si la temperaturi 

cuprinse între     +5 ° C si + 35 ° C . 

 

PROCEDURI DE SECURITATE 

 

      Directiva UE 2004/42 / CE :Verderame_Wall Pictura Fondo ( efect decorativ pe strat  ) 

      UE valoarea limita pentru Verderame_Wall Pictura Fondo ( cat A / l) : 200 g / l ( 2010) . 

      Verderame_Wall Pictura Fondo contine maxim 200 g / l de VOC 

      Ironic lichid Antichizant (efect decorativ pe strat  ) 

      UE valoarea limita pentru Ironic lichid Antichizant ( cat A / l) : 200 g / l ( 2010) . 

      Ironic lichid Antichizant contine maxim 200 g / l de VOC . 
      Produsul nu are nevoie de eticheta ca pe DL 65 din data de 14/03/03 si dupa corectii . Utilizati produsele în 
conformitate cu regulile procedurilor de securitate si de igiena . Aruncati ambalajele  goale,  materialul ramas,  în 
conformitate cu legile locale . Pastrati produsul departe de copii si  într-un loc aerisit . 
      În caz de contact cu ochii , spalati  imediat cu apa. În caz de ingerare  a produselor, consultati imediat un medic 

aratandu-i cutia sau eticheta produsului. Nu lasati deseuri în canalizare , cursuri de apa si pe pamant . Pentru informatii 

suplimentare , consultati fisa de siguranta . 

  

      NB Informatiile raportate în aceasta fisa tehnica vin din cea mai buna  experienta  a noastra. Totusi, acest lucru nu 

implica nicio responsabilitate a  companiei noastre  pentru aplicarea  acestui  produs, fara controlul nostru . 
 
 


