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Directive și instrucțiuni 
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și 
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și 
recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare: Vopsea de var de calitate superioară pentru interior şi exterior. Ca soluţie 100 % ecologică fără 
agenţi de conservare, aditivi sintetici, solvenţi, ciment sau răşini sintetice.
Pentru aplicare largă în proiectarea spaţiilor de locuit ecologice şi acoperirea suprafeţelor istorice 
sau vopselurilor vechi, suprafeţelor de var. Ca strat final pe sistemele RÖFIX de tencuială de var 
si pe sistemele de renovare RÖFIX RENOPOR. Aplicaţii speciale la fresce în interior, pentru că nu 
este nevoie de preumezire.
Aprobări speciale la exterior: recomandăm solicitarea sprijinului serviciului de consultanţă RÖFIX 
la aplicarea la exterior pentru recomandarea referitoare la aplicarea produsului sau propunerea 
unui alt produs.

Proprietăţi: • Prelucrare optimă
• Reglează umiditatea
• Aderență optimă
• Putere de acoperire ridicată
• Rezistent la ștergere

Punere în operă:

      

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.: 136962
NAV-Art. Nr.: 136962
Informații produs Fost RÖFIX SESCO Kalkfarbe
Tip ambalaj

Unități per palet 24 UM/Pal. (AT)
24 UM/Pal. (CH)
24 UM/Pal. (BA)
24 UM/Pal. (HR)
24 UM/Pal. (RS)
24 UM/Pal. (SI)
24 UM/Pal. (SQ)

Cantitate per unitate 20 kg/UM
Culoare alb
Consum ca. 0,3 kg/m²/St.
Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în 

operă.
Consumul menționat se referă la comportamentul mediu de absorbție al suporturilor minerale. 

Randamentul depinde de gradul de diluare și absorbția suportului.
Coeficient de difuzie la vapori 
de apă µ

ca. 10

Valoare sd ca. 0,02 cm
Valoare pH ca. 12
Cod COV 2004/42/EG IIA(a/c) max. 30/40 g/l: < 30/40 g/l
Timp de uscare ca. 3 z
Informații ambalaj În găleți de plastic reciclabile.
Temperatura suportului > 5 - < 25 °C
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Compoziţie: • Liant: Var stins (3 ani), celuloză
• Pigmenți: Pigmenți minerali naturali, dioxid de titan
• Aditivi: Făină de marmură, carbohidrați naturali
• Apă

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării și in doua săptămâni de la aplicare temperatura aerului și 
suportului nu trebuie să scadă sub +8 °C. Timpul de uscare depinde de condițiile de mediu. La o 
umiditate relativă de 65 % și o temperatură a mediului de +20 °C suprafața este uscată și poate fi 
aplicat stratul următor după cca. 5 ore. Uscare completă și rezistență finală la cca. 3 zile. Până la 
uscare completă suprafețele trebuie protejate de temperaturi reduse, îngheț, temperaturi ridicate, 
raze solare directe, umiditate, ploaie, curenți de aer, etc.
Temperaturi ridicate: pe timp de vară, la temperaturi peste +25 °C vopseaua se ususcă foarte 
repede și se formează praf la suprafață. Suporturile cu absorbție puternică trebuie udate, în caz 
de necesitate cu 1/2 ore înainte de aplicare. Și pe timp de vară suprafețele trebuie protejate 
de ploaie. Se recomandă udarea prin pulverizare superficială a primului strat la 4–5 ore de la 
aplicarea acestuia în caz de temperaturi ridicate și umiditate relativă redusă, 40 %. Atenție, la 
această udare suplimentară apa nu trebuie să se scurgă pe suprafață. Evitaţi formarea de nade la 
suprafeţe mari.
Temperaturi scăzute, timp de tranziție: la temperaturi scăzute între 5 şi +10 °C, faza de uscare 
este foarte extinsă - timpii de așteptare între stratul grund și straturile superioare pot fi prelungite 
în mod ideal de la 5 ore la două zile. Aici se poate adăuga un sac mic de RÖFIX PE 819 SESCO 
cu factor hidraulic (nr. art .: 136960)  în recipientul complet de 15 litri,  astfel vopseaua se usucă 
mult mai repede. Ambalajele cu factor hidraulic mixt pot fi păstrate doar cinci zile și, prin urmare, 
trebuie prelucrate imediat.

Suportul: Suportul trebuie să fie curat, rezistent, uscat, desprăfuit, fără eflorescențe, impurităţi, fără 
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.

Suporturi adecvate: Tencuieli din grupele de mortare Ia şi Ib: tencuieli de var: „Al secco“: Suprafeţele vechi de var 
se tratează cu RÖFIX Tonerdelösung. După uscare se vopseşte cu strat grund şi strat final.
Tencuieli din grupele de mortare II şi III: tencuieli de ciment şi var-ciment: Suportul trebuie 
să fie uscat și curat.Finisare suprafață prin aplicare în două straturi.
Tencuieli din grupele de mortare IV și V: ipsos, ipsos-var și anhidrit: Eventuale straturi 
prăfoase de eflorescență de var, impurităţi trebuie îndepărtate complet. Suportul trebuie amorsat 
cu RÖFIX PP 307 ISO LF - amorsă izolatoare.
Plăci de gipscarton, plăci de gips: Amorsare cu RÖFIX PP 307 ISO LF.
Tencuieli de lut: Suportul trebuie să fie uscat și curat.Finisare suprafață prin aplicare în două 
straturi.
Tencuieli de lut: Suportul trebuie să fie uscat și curat.Finisare suprafață prin aplicare în două 
straturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de dispersie: Nu se utilizează pe aceste 
suporturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de silicat: Suprafețele se curăță cu produse 
adecvate. Zugrăvirea se realizează în două straturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de rășină siliconică.: Nu se utilizează pe aceste 
suporturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de rășină siliconică.: Nu se utilizează pe aceste 
suporturi.
Suporturile sau suprafeţele, care sunt în conformitate cu recomandarea,  dar după amorsarea 
recomandată cu RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF sau PP 
307 ISO LF nu devin rezistente (atenţie: control de tăiere în cruce conform EN 2409), trebuie 
îndepărtate mecanic.
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Pregătirea suportului: 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.
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: Primul strat (al secco / pe suport uscat): se diluează cu maxim 5 - 10% apă.
Al doilea strat: Produsul este gata de utlizare și se poate aplica nediluat. Se diluează cu maxim 
5% apă.

Punere în operă: Se aplică intens, uniform, cu pensulă sau bidinea adecvată, ideal cu bidinea cu păr natural (fără 
plastic). Vopseaua se aplică cu mișcări în cruce în lungime de maxim 30 cm.
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.

Instrucţiuni: La amorsarea și realizarea suprafețelor zugrăvite trebuie respectate reglementările europene și 
naționale în vigoare, precum şi standardele naţionale şi internaţionale în construcţii, reglementările 
şi ghidurile de prelucrare precum ÖAP, SMGV sau fişa BFS, etc. În caz de neconcordanțe, vă 
rugăm să ne contactați.

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.
Nu lăsați la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. Nu 
inhalați praful la aplicare mecanizată. Nu îl introduceţi în ape, canalizare sau în sol. Informaţiile 
detaliate sunt disponibile în fişele de securitate. Numai recipienţii goliţi în totalitate se reciclează. 
Declaraţia („Cod deşeu“) la eliminarea deşeurilor conform Catalogului European de Deşeuri. 
Măsurile de prim ajutor conform fişelor de securitate.

Informații punere în 
operă:

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).
Structură: vopseaua de var RÖFIX PE 819 SESCO poate fi suplimentată cu până la 15% nisip 
cuarțos.
Pe suprafețe cu expunere ridicată precum turnuri de biserici, ziduri de cetăţi, fațade fără acoperiș 
ieșit, expuse la ploaie şi zăpadă în permanenţă, trebuie utilizată consultanță de specialitate.

Depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis,  în spații răcoroase, ferite de îngheț.
Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.
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Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea 
acestui produs.
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.
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.


