
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 

condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

 

Fişă tehnică 

COLORANŢI DE BAZĂ PENTRU 

VOPSELE  

 

 

 
Proprietăţi 

 
Coloranţi de bază de înaltă calitate, pentru 
colorarea tuturor vopselelor albe plastice şi acrilice. 
COLORANŢII DE BAZĂ PENTRU VOPSELE sunt 
caracterizaţi de o încorporare uşoară în vopsea, de 
putere colorantă şi putere de acoperire ridicată, de 
lucrabilitate foarte bună, de rezistenţe deosebit de 
ridicate la spălare frecventă şi durabilitate. Nu 
conţin amoniac şi nu au miros. Conferă un efect 
final mat ireproşabil. 

 

Domenii de aplicare 

 
COLORANŢII DE BAZĂ PENTRU VOPSELE sunt 
utilizaţi pentru colorarea tuturor vopselelor albe 
plastice şi acrilice. 
     

Caracteristici tehnice 
 
Culori:   albastru, galben, roşu, 

verde, maro, negru, 
cărămiziu, ocru. 

Vâscozitate (Poise): 15  

Densitate: 1,46 kg/lit          

pH:    8,5 la +23ºC 

 

Mod de utilizare 
 
Înaintea utilizării materialul se amestecă uşor şi în 
continuare se aplică ca atare sau diluat cu 5-10% 
apă curată. COLORANŢII DE BAZĂ PENTRU 
VOPSELE se adaugă în vopseaua albă plastică 
sau acrilică în cantitatea necesară pentru 
obţinerea nuanţei dorite. Amestecul trebuie să fie 
amestecat bine, pentru obţinerea unei culori 
omogene. 

 

Ambalaj 
 
Recipiente de plastic de 200 ml, 375 ml şi 750 ml.  
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
iniţial sigilat, la temperaturi de +5

ο
C până la +35

ο
C, 

protejat de radiaţia solară directă şi de îngheţ. 
 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, 
tabel A), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria a, tipul Y, este 30g/l (2010) pentru 
produsul gata preparat. 
Produsele COLORANŢI DE BAZĂ PENTRU 
VOPSELE gata preparate au un conţinut maxim de 
COV < 30 g/l. 
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