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Destinație
Vopsirea suprafețelor pereților și tavanelor în interiorul clădirilor –  cu rol 
decorativ și/sau de protecție.

Proprietăți
Este o vopsea latex – creează un strat foarte rezistent la spălarea repetată – mult 
mai rezistentă decât vopselele tradiționale de emulsie pentru interior.
Este foarte rezistentă la curățarea uscată.
Este permeabilă la vapori de apă, Sd < 0,03 m – asigură respirația pereților.
După uscare prezintă un alb intens, mat.
Este tixotropică – se întinde ușor pe pereți și tavane, dar nu se scurge de 
pe unelte.
Stratul de vopsea este flexibil.
Are o acoperire excelentă.
Este ideală pentru vopsirea cu pulverizator hidrodinamic (aparate Airless).

Date tehnice
ATLAS proWHITE este produsă pe bază de liant acrilic, materiale de umplutură 
de înaltă calitate și aditivi chimici. Vopseaua pentru interior ATLAS proWHITE 
prezintă un conținut maxim COV (VOC) în produs de 29,9 g/l, conținut admis 
COV (VOC) 30 g/l.  

Densitate aprox. 1,45 kg/dm3

Vâscozitate
13000-16000cP

vâscometru Brookfield

Valoare Sd

< 0,03 m (la vopsire în 2 straturi)
( PN-EN ISO 7783:2012

Temperatura de pregătire a vopselei, 
a substratului și mediului în timpul 

lucrărilor și uscării vopselei
de la +5 °C la +25 °C

Calitatea acoperirii
II

(PN-89/C-81536)

Rezistență la frecare umedă (după 
28 zile)

Clasa 2
(EN 13300:2002)

Aspectul stratului uscat Alb, mat

Timp de uscare până la gradul 3 
(la temperatura 23 °C ± 2 °C și umi-

ditatea relativă de peste 55±5%) 

2 h
(PN-C-81519:1979)

Aplicarea următorului strat după minim 2 h*

*În funcție de condițiile de temperatură și umiditate din încăpere . 

Cerințe tehnice
Vopseaua posedă Atestat PZH și certificat în domeniul igienei și radiației.
 

 � acoperire excelentă

 � eficiență ridicată

 � foarte rezistentă la frecare și spălare

 � super albă, compactă, mată

 � cu efect tixotropic

ATLAS proWHITE
Vopsea albă latex pentru interior

Tipuri de substraturi vopsite – tencuieli din ciment, ciment-var, tencuieli 
minerale în strat subțire, tencuieli și gleturi din ipsos, gleturi polimerice, 
plăci gips-carton, tapeturi de hârtie, zidării netencuite din beton, cărămizi, 
blocheți, bolțari.
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Vopsire
Pregătirea substratului
Substratul trebuie să fie uscat, fără fisuri și curățat de straturi care ar putea slăbi 
aderența vopselei, în special praful, murdăria, ceara și grăsimile. Straturile aderente 
vechi din vopsele și alte straturi cu aderență slabă la substrat trebuie îndepărtate 
complet. Straturile vechi de vopsele pe bază de emulsie trebuie spălate cu apă și 
detergent și lăsate să se usuce. Deteriorările minore (de ex. fisurile sau lipsurile) 
trebuie reparate și șpăcluite. Pentru reparațiile de suprafață ale substratului se 
recomandă folosirea produselor de ex. ATLAS GIPS RAPID sau ATLAS GTA. Locurile 
care au fost contaminate biologoc (alge, ciuperci, etc.) trebuie curățate folosind 
produsul adecvat, de ex. ATLAS MYKOS.
Substraturile cu absorbție ridicată sau care generează praf trebuie amorsate 
(după uscare amorsa trebuie să creeze o suprafață mată). În acest scop cel mai 
bine este să folosiți de ex. CESAL UNIGRUND diluat cu apă în raport de greutate 
1:3 (emulsie:apă).
Pe substraturi neabsorbante precum plăcile de gips-carton sau suprafețele aco-
perite cu vopsele de emulsie, se poate aplica vopsea de bază, de ex. VOPSEA DE 
BAZĂ ATLAS, fără necesitatea de a amorsa cu produse de amorsare.
Înainte de vopsirea tapetului, verificați experimental calitatea îmbinării tapetului 
cu substratul. Vopsirea tapetului slab lipit de substrat poate provoca apariția 
bășicilor.
Mortarele de tencuială pot fi vopsite după uscarea completă dar nu mai de-
vreme de:
- 3-4 săptămâni în cazul tencuielilor de ciment și ciment-var 
- 2 săptămâni în cazul tencuielilor de ipsos 
Pregătirea vopselei
Vopseaua este livrată gata de utilizare. Vopseaua nu poate fi combinată cu alte 
materiale. Înainte de utilizare, produsul trebuie omogenizat cu mixerul, la rotație 
mică, pentru vopsea, în scopul uniformizării consistenței.
Diluarea vopselei
Pentru aplicarea primului strat, așa-numitul strat de bază, vopseaua poate fi 
diluată, adăugând maxim 0,5 litri apă la un ambalaj de 10 litri de vopsea. Propor-
țiile adoptate pentru diluare trebuie păstrate pe toată suprafața vopsită. Pentru 
vopsirea finală trebuie folosită sub formă nediluată.
Vopsire
Vopseaua trebuie aplicată pe substratul pregătit și maturat, în strat subțire și uni-
form. Vopsirea poate fi efectuată cu trafaletul, pensula sau cu pulverizatorul. Este 
recomandată folosirea trafaletului din microfibră sau poliacril cu lungimea fibrei 
de 11 mm. Vopsirea tavanelor trebuie începută de la zona din dreptul ferestrelor 
și desfășurată în direcția interiorului încăperii. Pentru primul strat se poate folosi 
ca alternativă produsul FARBA PODKŁADOWA ATLAS. Al doilea strat, de finisaj, 
poate fi aplicat după uscarea completă a celui anterior (după minim 2 ore, în 
funcție de substrat, temperatura și umiditatea relativă a aerului) și menținând 
aceeași direcție de aplicare pentru stratul dat de vopsea. Pauzele tehnologice 
în timpul vopsirii trebuie planificare în avans, de ex. la colțuri, șamd. Aplicarea 
vopselei trebuie desfășurată în mod continuu, evitând pauzele în timpul lucrului.  

Date pentru pulverizarea cu dispozitivul GRACO CED StMax II 595

Duză Filtre Presiune Pregătirea 
materialului

PAA521 60 mesh 220 bar fără diluare

PAA521 60 mesh 220 bar
diluare cu 5 % 

apă

Consum
Eficiență: până la 14 m²/ 1 litru de vopsea, la o vopsire pe suprafață netedă. 
Consumul depinde de gradul de absorbție al substratului.  

Ambalaje
Găleți de plastic 10 L.

Informații suplimentare importante
• Pe aceeași suprafață aplicați vopsea cu aceeași dată de producție. 
• În timpul lucrărilor de vopsire și după încheierea acestora, încăperile trebuie 

aerisite până la dispariția mirosului caracteristic.
• Vopsirea suprafețelor care se deosebesc prin textură poate duce la efectul 

diferențelor de nuanță a stratului uscat de vopsea.
• Uneltele trebuie spălate cu apă curată, imediat după folosire, înainte de uscarea 

vopselei. 
• Nu lăsați la îndemâna copiilor. Conține masă post-reacție 5-clor-2-metil-2H-izo-

tiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate produce o reacție alergică.
• Conține produse biocide: 

- Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion 
CAS:5395-50-6

- Masă post-reacție 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-
onă (3:1).  CAS:55965-84-9.

• Procedați în conformitate cu Fișa cu date de securitate. În timpul pulverizării, 
folosiți în mod obligatoriu mijloace de protecție a căilor respiratorii, ochilor și 
mâinilor.

• Depozitarea și transportul în recipientul original corect marcat și închis etanș. 
Păstrați într-o încăpere răcoroasă, uscată, bine aerisită. Evitați expunerea directă 
la razele solare, la sursele de căldură, suprafețele fierbinți și focul deschis. Tempe-
ratura de depozitare: de la +5°C la +30°C. Protejați împotriva înghețului. Înainte 
de utilizare, produsul trebuie amestecat. Respectând condițiile de mai sus, nu 
sunt cunoscute niciun fel de interacțiuni nefavorabile. Perioada de valabilitate 
a vopselei este de 24 luni de la data de producție înscrisă pe ambalaj. 

Informațiile cuprinse în Fișa Tehnică constituie ghidul de bază pentru utilizarea 
produsului și nu eliberează de la obligația de a efectua lucrările în conformitate 
cu principiile construcțiilor și cu reglementările SSM. În momentul ediției prezentei 
fișe tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea. 
Data actualizării: 2020-02-13
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