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1. Descrierea produsului 
 
 AURORA BAZĂ LAVABILĂ EXTERIOR este o vopsea bază lavabilă pentru colorare, fabricată pe bază de 
dispersie apoasă de răşini sintetice, pigment alb, materiale de umplutură şi aditivi. Se nuanţează cu CESAL 
PREMIUM COLORANȚI CONCENTRAȚI sau paste de colorare adecvate vopselelor emulsionate în apă. 
 
2. Caracteristici 
 

● recomandat atât pentru interior, cât și pentru exterior. 
● produs optim formulat pentru colorare cu gama CESAL PREMIUM COLORANȚI CONCENTRAȚI.  
● 162 nuanţe conform Cartelei de culori CESAL COLORADO – Vopsele lavabile. 
● finisaj pentru faţade cu putere mare de acoperire. 
● rezistenţă bună la intemperii, radiaţii UV. 
● aderenţă foarte bună la stratul suport. 
● peliculă mată, permeabilă la vapori de apă din interior si impermeabilă la apa din exterior. 
● lavabilitate foarte bună. 
● rezistență la uzură. 

 
3. Domenii de aplicare 
 
AURORA BAZĂ LAVABILĂ EXTERIOR este recomandată la acoperirea decorativă a suprafeţelor exterioare 
ale construcţiilor civile şi industriale noi sau renovate, din beton, tencuială de ciment sau var, glet de ciment 
sau de ipsos, plăci de gips carton, strat suport tinciuit. 
 
4. Modalitate de lucru 
 
4.1. Pregătirea produsului: 

● AURORA BAZĂ LAVABILĂ EXTERIOR se condiţionează la +15 ~ +30°C. 
● Înainte de a deschide ambalajul, acesta se şterge de praf și impurităţi pentru a se evita 

contaminarea conţinutului. 
● Se omogenizează produsul în ambalajul original. 

4.2. Pregătirea suportului şi aplicarea: 
Suprafeţe noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos: 
- Suprafaţa trebuie să fie maturată, perfect uscată. 
- Se curăță suprafaţa de stropi de tencuială, praf, grăsimi sau alte impurităţi. 
- Suprafețele tinciuite se desprăfuiesc, cele gletuite cu glet ciment se șlefuiesc şi se desprăfuiesc. 
- Pentru asigurarea unei absorbţii uniforme a suprafeţei şi a scăderii consumului de vopsea, se aplică un strat 
de CESAL PREMIUM AMORSĂ UNIVERSAL Amorsa se poate aplica diluată cu apă în diverse proporţii, 
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 succesive pe suprafeţe mici. 
- Se aplică produsul AURORA BAZĂ LAVABILĂ EXTERIOR - Vopsea lavabilă de exterior nuanţată, în două 
straturi: primul strat se diluează cu apă în proporţie de max. 10%, al doilea strat se aplică nediluat. Pentru 
nuanţe intense sau tonuri pline, se recomandă aplicarea unui al 3-lea strat pentru uniformitate aspectului 
culorii. 
Suprafeţe vechi, vopsite din zidărie, beton, tencuială minerală: 
- 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 sau vinilice) se înlătură doar 
porţiunile neaderente. 
- Se corectează suprafeţele cu un mortar de reparaţii sau glet de ciment şi se curăţă peretele de praf sau 
murdărie. 
- Se aplică un strat de CESAL PREMIUM AMORSĂ UNIVERSAL. 
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- Suprafeţele atacate de mucegai sau fungi, se curăţă cu peria, se desprăfuiesc şi se tratează cu CESAL 
WALLPROTECTOR. 
- După amorsare, aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafeţelor noi. 
Mod de aplicare: se poate aplica ușor cu pensula, trafaletul, rola sau prin pulverizare. 
 
5. Recomandare 
 
Rezistenţele complete ale peliculei se obţin după 7 zile de la aplicare. Sculele și 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 aplicatorului trebuie curăţată cu CESAL PREMIUM ULTRA CLEAN pentru a evita eventuale 
defecte de pulverizare. 


