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Vopsea acrilică pe bază de solvent, pentru zidărie exterioară. Are 
aderență bună la substrat, putere mare de acoperire și o bună 
etalare. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
Se aplică pe suprafețe vechi sau noi din beton, stucco, tencuială, 
mortar de var, mortar de ciment etc. Este un produs adecvat pentru 
vopsirea suprafețelor care sunt supuse unei curățări zilnice ușoare, 
fără trafic intens: pardoseli din ciment, căi de acces, garaje etc. 
Recomandată pentru zone cu umiditate ridicată (zone de coastă și 
montane). 

  
CARACTERISTICI BENEFICII 

Rezistență bună la factori de mediu (ploaie, 
zăpadă, umezeală) 

Se poate folosi în zone cu umiditate ridicată 
 

Aderență excelentă la suport Rezistență bună în timp 

Lucrabilitate bună Formează peliculă uniformă 

Protejează eficient betonul armat  

Uscare rapidă Timp redus de lucru 

Rezistență la factori poluanți Protecție eficientă a substratului 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametru Valoare Standard 
Densitate (Kg/L) Alb: 1,38 (±0,02) 

Gri: 1,38 (±0,02) 
ISO 2811 

Substanțe nevolatile (%) 52 ISO 3251 

Viscozitate STORMER, (KU) 70 - 90 ASTM D-562 

Grad de luciu (la unghi de 85°) < 10 ISO 2813 

Grad de alb (pentru vopsea albă) W1 > 85  

Indice de îngălbenire (pentru 
vopsea albă) 

Y1 < 1,0  

Subcategorie produs (cf. Directivei 
Europene 2004/42/CE și HG 
735/2006 

A/i-Acoperiri performante-monocomponente. 
SBS-Strat de acoperire pe bază de solvent 

Limită de fază II – 500g/L 

 

Compusi Organici Volatili, COV, 
(g/L)  
Produsul gata de utilizat 

499  

Grosime film uscat, (μm) 45  

Punct de inflamabilitate , (°C) 32 DIN 53213 
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Acoperire (m2/L/strat) 8 - 10 *) ISO 6504 

Termen de valabilitate  24 luni  

*) Acoperirea (consumul) depinde de tipul și textura lemnului, de condițiile și metoda de 
aplicare și de grosimea stratului aplicat. 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafața pe care se aplică trebuie să fie uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, 
rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurităti care pot împiedica aderența. 
Suprafețele degradate trebuie reparate și apoi amorsate. 

 Fisurile se repară cu chit KRAFT REPAIR. După uscarea acestuia se șlefuiește zona 
respectivă, se desprafuiește și se aplică un strat de amorsă KRAFT DUR pe baza de 
solvent. Apoi, după 8-10 ore, se aplică 1-2 straturi de KRAFT BETONYL.  

 Crăpăturile se repară cu chit de umplere, după uscare se șlefuiește zona și se 
desprafuiește. Se finisează cu KRAFT REPAIR, după uscare se șlefuiește zona și se aplică 
amorsa KRAFT DUR pe bază de solvent. Apoi, după 8-10 ore se aplică 1-2 straturi de 
KRAFT BETONYL. 

 Suprafețele care prezintă pete de mucegai se curăță bine și se tratează cu soluție 
antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se aplică un strat de amorsă KRAFT 
DUR pe bază de solvent. Apoi, după 8-10 ore, se aplică 1-2 straturi de KRAFT BETONYL. 
 Suprafețele noi din ciment, beton sau tencuială se amorsează cu KRAFT DUR pe bază de 
solvent după min. 30 de zile de la punerea lor în operă. 

 
PREGĂTIREA PRODUSULUI 
Nuanțare: KRAFT BETONYL ALB poate fi nuanțat în tonuri pastel cu coloranții universali KRAFT.  
Reglare viscozitate:  
Pentru primul strat: diluție cu 3-5% solvent pe bază de white spirit 
Pentru al doilea strat: diluție cu 0-5% solvent pe bază de white spirit 
Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul 
aplicării. 
Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate. 
 
PUNERE ÎN OPERĂ 
Condiții de mediu: temperatura 10-35 °C și umiditate relativă < 65%. 
Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 5-25°C și umiditate max.20%. 
NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ !  
Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. Curățare unelte: imediat după utilizare, cu 
solvent. 
Aplicare: Se aplică 2 straturi de vopsea pe suprafața pregatită corespunzator (curățata și 
amorsată).  
Uscare/reacoperire:  
Timp minim de reacoperire: 8-10 ore.  
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Timp de uscare superficială a suprafeței: 2-4 ore la 25°C și umiditate relativă 50%. 
Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității. 
 
Suprafața rezistă la ploaie după 7 zile de la aplicare! 
 
AMBALARE: 0,75 L, 3 L  
 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ:  

Atenție !    

                 GHSO2         UN: 1263 
H226-Lichid și vapori inflamabili. H336-Poate provoca somnolență sau amețeală  
P210-A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. – 
Fumatul interzis. P233-Păstrați recipientul închis etanș. P102-A nu se lasa la îndemâna copiilor. 
P280-Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P304+340-ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la 
aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P312-
Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE. P370+378-În caz de incendiu: utilizați CO2, spumă sau 
pulbere uscată pentru stingere. P501-Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare 
special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. 
EUH066-Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  
EUH208-Conține: sare poliamino amida. Poate provoca o reacție alergică. 
Conține: solvent nafta (petrol), aromatice ușoare, acetonă. 

  

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate 
(umiditate relativă <65%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse 
între 5 și 35 ˚C.  
 
A SE FERI DE SURSE DE FOC! 
A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!  
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Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că 
folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna 
la dispoziție.                                          
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