
ANA – INTERNO este un produs pe bază de dispersie apoasă de răşini sintetice, dioxid 
de titan, materiale de umplutura, adjuvanţi.

Prezentarea produsului

Produsul este recomandat pentru acoperirea suprafeţelor interioare ale 
construcţiilor civile şi industriale noi sau renovate, din beton, tencuială, glet de 
ciment sau ipsos.

Domeniul de utilizare

Caracteristici technice

Agrement tehnic nr. 007-04/460-2009

Parametri 
de calitate

U.M.

Aspect

Conţinut de
substante nevolatile 

02h, 105 C,min

Metoda de 
determinare

Valori
prescrise

Lichid omoge,
tixotrop, fără

impurităţi

8,0

4

0,5

%

ore

3g/cm

N/mm

pH

Timp de uscare, 
otip D, 23 C, max.

Masă volumică
0la 23 C 

Aderenţa la suport: 
rupere min. adezivă la

interfaţa 
suport-finisaj, min.

vizual

NE 001-96

SR ISO 3251:2008+63,0 1-

SR ISO 787-9:2003

SR  EN ISO 
3678:1999

SR  EN ISO 
32811:2002

+1,5 0,05-

mat

Fără modificare
la aspect

N/mm

Aspect peliculă

Rezistenta la mediu;
 alcalin rupere 

adeziva la interfata 
suport-finisaj, min.

Sensibilitate la
basicare NE 001-96

vizual

NE 001-960,5

1,5
Impermeabilitatea
la apa: coeficient

capilaritate w, max.
NE 001-962 1/2g/dm min

Fără modificări
de aspect

Rezistenta la 
mijloace de curatare NE 001-962N/mm

Fără modificări
de aspect A1(C0)t

Clasa de reactie
la foc SR EN 13501-1:2002

8-12Consum specific 2m /l/strat

AlbCuloare

24Termen de valabilitate luni

VOPSEA DE INTERIOR
PENTRU ZIDĂRIE

ANA INTERNO

V O P S E L E
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�
�Grad de alb ridicat şi rezistenţă la îngălbenire
�Fără miros
�Lucrabilitate bună, uşor de aplicat
�Aderenţa foarte bună la suport
�Putere mare de acoperire
�Uscare rapidă
�Pelicula mată
�Pelicula permeabilă la vapori (lasă peretele să respire)
�Produs ecologic, cu continut redus de compuşi organici volatili

Produs economic

V O P S E A
INTERIOR

INTERNO

PENTRU

ZIDĂRIE



Încercările iniţiale de tip au fost executate în Laboratorul INCERC, 
notificat, NB 1841, calitatea produsului fabricat este verificată conform ST 
1/2007  în laboratorul producatorului SC CESAL SA. 
Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat conform 
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2008– INTERNO 
este un produs  pe baza de dispersie apoasă de răşini sintetice, dioxid de 
titan, materiale de umplutură, adjuvanţi.

Mod de aplicare

Pregătirea produsului:
o                  · Produsul se condiţionează la 15 - 30 C

                  · Înainte de a deschide ambalajul, acesta se şterge de praf, impurităţi 
pentru a evita contaminarea conţinutului
                  · Se omogenizează produsul în ambalajul original
Pregătirea suportului şi aplicarea
Suprafeţe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:
- Suprafaţa trebuie să fie maturată, perfect uscată
- Se curată suprafaţa de stropii de tencuială, praf, grăsimi sau alte impurităţi
- Suprafetele gletuite cu glet de ipsos se slefuiesc şi se desprăfuiesc
- pentru asigurarea unei absorbţii uniforme a suprafeţei şi a scăderii consumului de 
vopsea, se aplică un strat de ANA Grund Amorsă. Amorsa se poate aplica diluată cu 
apă în proporţii diferite în funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei pe care se 
aplică. Amorsarea este corespunzătoare dacă după uscare suprafaţa are un aspect 
uniform. Pentru a găsi proporţia optimă de diluare în funcţie de suport, se fac teste 
pe suprafeţe mici. 
- Se aplică produsul ANA Interno în două straturi: primul strat se diluează cu apă în 
proporţie de max. 10%, al doilea strat se aplică nediluat.
Suprafeţe vechi, vopsite din zidărie, beton, tencuială, ipsos:
- În cazul suprafeţelor vopsite cu var, humă sau vopsea de ulei, se îndepartează 
complet stratul vechi, se spală şi se continuă aplicarea ca şi în cazul suprafeţelor noi
- Pentru suprafeţele vopsite cu vopsele compatibile (acrilice, stiren-acrilice, vinilice) 
se înlătură doar porţiunile neaderente. 
- Se corectează suprafeţele cu chit de perete sau glet de ipsos şi se curăţă peretele de 
praf sau murdărie;
- Se aplică un strat de  ANA Grund Amorsă.
- După amorsare, aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafeţelor noi.

Condiţii de aplicare

ºTemperatura mediului: 10-30 C
Umiditatea relativă a aerului: max 75%

ºTemperatura suportului: 12 - 30 C
ºTimp de reacoperire la 23±2 C: min. 2 ore

Metode de aplicare: cu rola, bidineaua, pensula sau prin pulverizare

Indicaţii speciale

Rezistenţele complete ale peliculei se obţin după 7 zile de la aplicare. 
Echipamentele de aplicare se spală cu apă, atât înainte cât şi după 
utilizare. În cazul aplicării prin pulverizare, dacă pauza este mai mare 
de 10 minute, duza trebuie curăţată, pentru a se evita defectele de 
pulverizare.

Ambalare şi transport

Produsul se comercializează în ambalaje de polietilena de 1 l, 2 l, 4 l, 8 l, 
14 l,  sau  în alt ambalaj convenit între furnizor şi beneficiar. 
Transportul se va face cu mijloace de transport auto acoperite.

Depozitare. Prescripţii speciale

Se recomandă depozitarea în spaţii uscate, aerisite, ferite de radiaţii 
ºsolare şi intemperii, la temperaturi de 5 - 25 C. Nu este inflamabil. 

Produs ecologic.  A se feri de îngheţ.

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi 
depozitării în spaţii uscate.

Precauţii

Protecţia mediului: ANA Interno este un produs ecologic, nepoluant; 
nu conţine substanţe sau deşeuri periculoase şi nu afectează 
sănătatea oamenilor şi mediul înconjurator în timpul exploatării. 
Securitatea muncii: Nu se va înghiţi! În cazul contactului cu ochii se 
va spăla cu multă apă şi se va consulta medicul. În cazul ingerării 
accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta 
ambalajul. Date precise se găsesc în  „Fişa cu date de securitate”.

                                                                               
NOTA:
Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în aceasta fişă, numai în cazul respectării condiţiilor de aplicare şi diluare recomandate.
Pentru informaţii suplimentare, specialiştii societăţii noastre vă stau la dispozitie.

V O P S E L E

S 2

S 7/47          

A  nu se lăsa la îndemâna copiilor

A se păstra ambalajul bine închis la 
oo temperatura cuprinsă între 5-25 C

S 24/25

COV limită UE

COV produs

A se evita contactul cu pielea şi cu ochii  

g/l: cat A/a  30(2010)

max. g/l: 27,0


	Page 1
	Page 2

