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1. DESCRIERE 
VETRO OPACO este o vopsea de finisare și protecție pe bază de polimeri acrilici, transparentă și opacă, pe bază de 
apă. )mpermeabilizează finisajele, crescând semnificativ lavabilitatea și rezistența la pete și la murdărie.  

2. UTILIZARE 
Produsul este realizat pentru aplicarea pe pereții interiori ai băilor și bucătăriilor, precum și în alte situații care 
necesită protecția la apă. 
Este adecvat pentru interioarele cabinelor de duș sau în alte situații în care există contact direct cu apa. 
După uscare, VETRO OPACO conferă suprafeței un aspect special, satinat și compact. 

3. PREPARAREA SUPORTULUI 
Suprafața pe care se aplică trebuie să fie curată, uscată și să aibă o aderență bună. 
 
4. METODĂ DE APL)CARE 
VETRO OPACO este gata de utilizare; diluați doar dacă se cere acest lucru. 
Suportul trebuie să fie complet uscat; așteptați cel puțin  de ore de la aplicarea produsului de protecție.  
 
Produsul de protecție primul strat al doilea strat 

ISTINTO PIETRA SPACCATA 

ISTINTO PIETRA ZEN 

ISTINTO CEMENTO NATURALE 

ISTINTO PIETRA INTAGLIATA 

VETRO OPACO diluat 1:4 aplicat cu pensula 

PE 3 

VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3 

ISTINTO PIETRA LEVIGATA 

ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA 

VETRO OPACO diluat 1:4 aplicat cu pensula 

PE 3 

VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3 

MURO NATURALE 

SPATULA STUHHI 

SPIRITO LIBERO 

VETRO OPACO diluat 1:4 aplicat cu pensula 

PE 3 

VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3 

FILI DI SETA – MINIMAL VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3  

GIOIA – WHITE – ORO VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3  

NEVE – VIA LATTEA VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3  

CASA DEI SOGNI VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3  

MINIMAL VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3  

CREA IL TUO UNIVERSO VETRO OPACO pur aplicat cu pensula PE 3  

 
Întrucât produsul oferă protecție la apă, dacă este aplicat pe suprafețe încă umede, are tendința să devină albicios, 
reducându-se efectul de protecție. 
Aplicați produsul până la refuz și eliminați surplusul. Se recomandă aplicarea delicată a produsului, fără mișcări 
energice. 
Aspectul lăptos și urmele de pensulă, care apar inevitabil în timpul aplicării, vor dispărea la uscare. 
În colțuri sau în alte puncte dificil de ajuns, treceți încă o dată cu o pensulă, mai ales în punctele de îmbinare a 
suprafețelor. 
Așteptați  ore înainte de aplicarea următorului strat.  Pentru o mai mare protecție (cabina de duș, bucătărie ) se 
recomandă aplicarea măcar 2  straturi de VETRO LUCIDO diluat 1:4  + VETRO OPACO pur în mai multe straturi. 
La terminarea lucrării, sigilați cu silicon marginile care se află în contact cu alte suprafețe plăci din cabina de duș, 
robinete, plăci din bucătărie , pentru a evita acumularea de apă, care ar duce la formarea de halouri și de crăpături.  
 
5. CURĂȚAREA UNELTELOR 
Curățarea uneltelor de VETRO OPACO se efectuează prin clătirea cu apă. 

6. CURĂȚAREA PRODUSULU) F)N)T 
Curățați cu LATTE DETERGENTE  ml de LATTE DETERGENTE în  litru de apă . 

https://context.reverso.net/traduzione/rumeno-inglese/m%C4%83car
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7. )ND)CAȚ)) DE S)GURANȚĂ Ș) )DENT)F)CARE A PER)COLELOR. 
Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. Utilizați și păstrați produsul conform normelor de 
igienă și de siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător; lăsați reziduurile să se 
usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați 
imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de 
apă și pe sol. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță disponibilă pe site-ul: www.giorgiograesan.it 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: APLICARE 

Diluare Produs gata de utilizare sau diluabil conform cerințelor 
Amestecare Amestecați întotdeauna înainte de utilizare 

Colorare Nu este prevăzută 
Unelte Burete PE  sau pensulă PE  
Primer Nu este prevăzut 
Condiții de aplicare Între + °C și + °C, cu umiditate relativă < % 

Număr de straturi  sau , în funcție de suportul de protejat 
Timp de uscare Fiecare strat se usucă în  – 6 ore, la 20°C 
Timp de așteptare al doilea strat 12 ore la 20°C 
Timp de uscare în profunzime 24 ore la 20°C 
Lavabilitate Spălare integrală cu LATTE DETERGENTE 
 
CARACTERISTICI TEHNICE: CONSUM 

VETRO OPACO 7 – 8 mp/litru 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: PRODUS 

Compoziție Copolimer acrilic în emulsie apoasă 
Greutate specifică 1,05 ± 0,03 Kg/litru 
pH >8,0 – ,  după  de zile 
Valoare limită EU (Dir. 2004/42/EC) 
Cat. A/l: vopsele pentru efecte 
decorative pe bază de apă :  g/l 

Conținut maxim VOC ,  g/l 

Condiții de păstrare Păstrați într-un bidon închis bine, chiar și după utilizare și după ce ați 
curățat pereții și capacul vasului, într-un loc aerisit și uscat, la o 
temperatură mai mare de + °C și mai mică de + °C 

Recipiente 1 – 2,5 litri 

 
 
Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile conținute în această fișă sunt cel mai bun rezultat al propriei experiențe și al propriilor 
cunoștințe tehnice și științifice, totuși nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestora deoarece 

condițiile de aplicare nu pot fi controlate de către aceasta. Se recomandă întotdeauna verificarea stării efective a produsului pentru fiecare caz în 

parte. Prezenta înlocuiește orice fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați numărul (+39) 02.9903951 sau pe 

Whatsapp: (+39) 3371410335. 


