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1. DESCRIERE 
MORBIDO TOCCO BASE este o vopsea plăcută la atingere și extrem de opacă. Odată protejată cu VETRO OPACO, 
aceasta devine complet lavabilă, rezistentă la murdărie, la cele mai comune substanțe și la zgârieturi. Caracteristici 
susținute de certificarea HACCP. 

MORBIDO TOCCO BASE este o vopsea pentru interior, caracterizată printr-o porozitate moale, care garantează o 
permeabilitate excelentă la vaporii de apă. Are un conținut scăzut de compuși volatili, fără formaldehidă și plastifianți 
adăugați și este încadrată în clasa A+. Formula sa specială o face ușor de aplicat, având o acoperire excelentă și o 
opacitate ridicată. Gata de folosit, se usucă rapid și nu necesită aerisire îndelungată înainte de folosirea spațiului. 

 

2. UTILIZARE 
MORBIDO TOCCO BASE se aplică ușor pe pereții noi sau deja vopsiți, pe suprafețele din gips-carton sau din beton și 
este ideală pentru finisarea și renovarea tuturor tipurilor de încăperi. De asemenea, se poate aplica pe decorațiunile 
create cu SEGUI IL TUO ISTINTO, pentru conferirea unui aspect opac și omogen sau pentru reînnoirea culorii. 
 
3. PREGĂTIREA SUPORTULUI 
O corectă pregătire a suportului este indispensabilă, pentru a asigura o finisare perfectă. Așadar, începeți prin a 
îndepărta eventualele resturi de vopsea sau de tencuială desprinse sau sfărâmicioase, având grijă să spălați sau să 
periați eventualele zone cu mucegai sau praf. Înaintea de aplicarea MORBIDO TOCCO BASE, suprafața trebuie să 
prezinte întotdeauna o aderență bună, în caz contrar se va proceda la folosirea unui fixativ izolator, recomandat mai 
ales în cazul pereților din gips-carton sau cu absorbție neomogenă. 

În cazul aplicării pe plăcile ceramice, după ce ați curățat peretele cu alcool etilic denaturat, umpleți eventualele rosturi 
mari cu o primă chituire punctuală cu PRIMUS AGGRAPPANTE, lăsați să se usuce, apoi aplicați cu o mistrie de inox 
KIT/I un strat de PRIMUS AGRAPPANTE, pentru a obține o suprafață omogenă și netedă. Apoi continuați cu MORBIDO 
TOCCO BASE. 

 
4. METODA DE APLICARE 
MORBIDO TOCCO BASE este gata de utilizare. Eventual, dacă este necesar, se diluează cu 5% - 10% apă în funcție de 
absorbția suportului. Colorați turnând ADITIVUL COLORANT, pe care în prealabil l-ați amestecat în cantitatea indicată 
în catalog și apoi amestecați până la completa omogenizare a vopselei, având grijă să nu rămână produs necolorat la 
fundul bidonului sau pe pereții acestuia. 
Produsul se aplică în două straturi cu rola PE 15. Așteptați 4-6 ore între aplicări. 

 
5. PROTECȚIE 

MORBIDO TOCCO BASE pentru a garanta o protecție completă și o îndepărtare a petelor, trebuie protejată cu un strat 

de VETRO OPACO diluat 30% cu apă. De asemenea, VETRO OPACO se aplică cu rola PE15, o dată ce MORBIDO TOCCO 

s-a uscat complet (12 ore). Dacă se dorește, se poate aplica un al doilea strat după 4-6 ore pentru o protecție mai 

mare. 

 

6. CURĂȚAREA UNELTELOR 
După terminarea activității, uneltele se vor curăța cu apă. 

7. CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI ÎNCHEIATE 
Curățați cu LATTE DETERGENTE sau cu alt tip de detergent neutru, utilizând un burete moale. 
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8. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICAREA PERICOLELOR. 
Utilizați și depozitați produsul în conformitate cu reglementările actuale în materie de igienă și siguranță; după 
utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri 
speciale. Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, adresați-vă imediat medicului și arătați-i 
recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețele de canalizare, în ape curgătoare sau la nivelul solului. 
Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate, disponibilă pe site-ul web: www.giorgiograesan.it 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: APLICARE 

Diluare Numai dacă este necesar, diluați 5%-10% cu apă 

Amestecare Produs gata de utilizare 

Colorare Conform diagramei de culori din catalog 

Unelte ROLĂ PE15 

Primer Nu este prevăzut 

Condiții de aplicare De la +10°C la +30°C cu umiditate relativă < 85% 

Număr de mâini (straturi) 2 

Timp de uscare în profunzime 2 ore la 20°C 

Durată de așteptare al 2
lea

 strat 4-6 ore la 20 °C 

Protecție VETRO OPACO diluat 30% cu apă 

Lavabilitate Complet lavabilă cu LATTE DETERGENTE dacă este protejat cu VETRO 
OPACO 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: CONSUMURI 

MORBIDO TOCCO 8 – 10 m2/litru per strat – deoarece poate varia în funcție de rugozitatea, 
porozitatea și caracteristicile de absorbție ale suportului 

VETRO OPACO diluat 30% 15 – 18 m2/litru per strat 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE: PRODUS 

Compoziție Vopsea pe bază de rășini acrilice dispersate în apă, pigmenți și umpluturi 
minerale 

Vâscozitate 5.000 cps ± 1000 cps 

Greutate specifică 1,53 ± 0,03 Kg/litru 

Ph 8± 0,5 

Conținut solid 55% ± 2% 

Strălucire (EN13000) G3 Opac ≤ 3 G.U. 85° - G3 Opac ≤ 10 G.U. 85° dacă este protejat cu VETRO OPACO 

Grosimea stratului uscat (EN13000) E2 70 µm ± 5 µm 

Granulometrie (EN13000) S1 Fină ≤ 100 µm 

Putere de acoperire (EN13000) Clasa 2 

Abraziune la umiditate (EN13000) Clasa 1 ≤ 5 µm dacă este protejat cu VETRO OPACO 

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC): 
vopsele bicomponente de înaltă 
performanță: 500 g/l 

Conținut maxim: 4,8 gr/litru 

Condiții de depozitare A se păstra într-un loc răcoros și uscat la temperaturi peste +5 °C și sub 
+30 °C 

Ambalaj 1 – 2,5 – 5 LITRI 
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REZISTENȚĂ LA CELE MAI OBIȘNUITE SUBSTANȚE – PROTEJAT cu VETRO OPACO 

Substanță 
 

Timp de contact 10 min. 
 

Timp de contact 2 ore 
 

Soia rezistent rezistent 

Ketchup rezistent rezistent 

Muștar rezistent rezistent 

Suc de fructe rezistent rezistent 

Ceai rezistent rezistent 

Cafea rezistent singur 

Vin roșu rezistent singur 

Marker nepermanent rezistent singur 

Acid acetic (10%) rezistent singur 

Acid citric (10%) rezistent rezistent 

Amoniac (10%) rezistent îngălbenire 

Etanol 48% rezistent rezistent 

Etanol 96% îndepărtare strat îndepărtare strat 

Coca Cola rezistent rezistent 

Acetonă îndepărtare strat îndepărtare strat 

Ulei de măsline rezistent singur 

Pastă de dinți rezistent rezistent 

NaCl (30%) rezistent rezistent 

Apă oxigenată (3%) rezistent rezistent 

Clor rezistent îngălbenire 

Apă cu clor (piscină) rezistent rezistent 

 

 

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile din prezenta fișă sunt puse la dispoziție pe baza propriei experiențe și a propriilor cunoștințe 

tehnice și științifice, cu toate acestea nu își poate asuma nicio răspundere cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații, 

deoarece nu deține niciun fel de control asupra condițiilor de aplicare. Se recomandă să se verifice de fiecare dată efectiva conformitate a 

produsului, pentru fiecare caz în parte. Această fișă anulează și înlocuiește orice altă fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare, 

contactați-ne la numărul (+39) 02.9903951 sau pe Whatsapp: (+39) 3371410335. 

 


