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Domenii de utilizare: Vopsea de var rezistentă la intemperii, cu putere mare de acoperire, care respinge apa pentru 
interior și exterior, pe bază de var stins depozitat mai mulți ani, pigmenți minerali, făină de 
marmură și cantități reduse de lianți organici (< 2%). Se livrează albă sau colorată în nuanțe 
deschise. Fb-Clasa conform BFS-MB Nr. 26: C.

Proprietăţi: • Materii prime naturale, ecologice
• Reglează umiditatea
• Materii prime istorice verificate
• Fără emisii și solvenți (E.L.F.)
• fără-COV

Punere în operă:

     

Date tehnice:
Număr articol 2000007163
EAN 4038502101495
Nr. taxă vamală 32099000
Tip ambalaj

Cantitate per unitate 15 l/UM
Unități per palet 24 UM/Pal.
Consum ca. 0,2 l/m²/St.
Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în 

operă.
Coeficient de difuzie la vapori 
de apă µ

10 - 12

Valoare sd 0,001 m
Valoare pH ca. 12
Putere de acoperire Clasa 3, la 6 m2 / Litru (EN 13300)
Lavabilitate Clasa 3 (EN 13300), „lavabil“ (DIN 53778)
Strălucire mat, G ≥ 10 la unghi de 85°, G3
Densitate strat în stare uscată 100 µm < E ≤ 200 µm, E3

Dimensiune granule fină < 100 µm, S1

Nuanţe disponibile Culori selectate

Compoziţie: • Var stins depozitat minim 3 ani
• Pentru utilizare pe clădiri monument istoric, deoarece este pur mineral, fără ciment și hidraulic.
• Făină albă de marmură
• Apă
• Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare
• Mineral

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +8 °C.
În timpul prelucrării şi întăririi materialului, dar minim 7 zile, se protejează materialul de îngheţ.

Suportul: Suportul trebuie să fie curat, rezistent, stabil, fără eflorescențe, alge sau materiale ce pot forma un 
strat separator.
Suporturile trebuie să fie rezistente. Valori de tăiere 0 sau 1 trebuie să fie obținute conform EN 
2409.
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Pregătirea suportului: Fisurile fine de pe suprafața tencuielii se dilată şi se răzuiesc astfel încât toate părțile fragile și 
desprinse să fie îndepărtate. Aceste fisuri pot fi reparate HASIT CALSOLAN® POR sau HASIT PF 
889 KALSIT FINISH LIGHT.
Acoperire pentru protecție: Suprafețele adiacente, sticlă, ceramică, aluminiu, lemn, mobilă, 
podele, ș.a. trebuie acoperite. Stropirea proaspătă se poate șterge imediat cu cârpă umedă sau 
spăla cu apă.

Pregătire: Produs gata pentru utilizare.

Punere în operă: Suprafețele grosiere se vopsesc cu tehnică de vopsire circulară sau cu echipament airless. În 
aceste cazuri nu este adecvată aplicarea cu rolă.
În cazul apariției de eflorescențe din suport trebuie așteptat 12 ore deoarece în acest interval 
vopseaua își dezvoltă capacitatea completă de acoperire.
Aplicarea colorată: se recomandă aplicarea unui prim strat alb și al doilea strat colorat. Este 
posibilă și pigmentarea pe șantier cu o cantitate redusă (tonuri pastel) de pigmenți rezistenți 
la var, pe suprafeţe mici. Pentru suprafețe mari şi tonuri de culoare mai intense se recomandă 
alegerea unei nuanţe (paletar culori) şi comandarea materialului gata pigmentat. Vopeaua de 
var se poate pigmenta în aproape toate tonurile, cu excepţia tonurilor închise. Completările fără 
reţetă exactă sunt greu de realizat şi cu mici diferenţe. De aceea vopseaua ar trebui comandată 
o singură dată pentru toată suprafaţa. Pentru eventuale reparații viitoare se recomandă păstrarea 
de material în recipient închis (de sticlă).

Informații ambalaj: În găleți de plastic reciclabile.

Depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între +5 °C şi +30 °C.
Minim 12 luni.

Informații pericole: Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea 
pot fi citite înainte de utilizare.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până 
în prezent.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că 
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile 
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală 
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea 
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


