
 

 
Culoare pentru rosturi 

 

Pentru împrospătarea culorii sau colorarea mortarului de rosturi 
 

 

Garantăm calitatea ireproşabilă a produsului nostru, însă datorită diversităţii 
condiţiilor locale, nu putem garanta şi procedeele de utilizare aplicate. 
Aplicaţi în principal pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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DOMENIU DE UTILIZARE: 
Pentru împrospătarea culorii sau colorarea mortarului de rosturi cu aspect inestetic, pentru suprafeţe cu 
dale ceramice sau glazurate de interior. Pentru perete. Culoarea de rost este un compus copolimerizat 
acrilic, cu aspect mat, se usucă uşor, nu conţine solvenţi sau compuşi toxici, este nepoluantă, hidrofugă 
şi rezistentă la murdărire. Este stabilă pe substraturi alcaline, rezistentă la curăţarea cu material de 
curăţare neabraziv, de exemplu săpun sau şampon, şi împiedică formarea mucegaiului şi a ciupercilor. 
Mortarul pentru umplerea rosturilor trebuie să fie solid, rezistent, fără praf, murdărie, ulei, grăsime şi să 
nu fie fărâmiţat. Mortarul moale sau rosturile deteriorate trebuie curăţate (prin zgâriere) şi refăcute. 
Mortarul de rosturi murdar, îmbibat cu grăsime sau cu mucegai trebuie curăţat foarte bine cu o soluţie de 
curăţare a rosturilor. Depunerile de calcar trebuie îndepărtate. Suprafeţele curăţate trebuie spălate cu 
multă apă şi lăsate apoi să se usuce. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Înainte de utilizare, colorantul pentru rosturi se amestecă foarte bine şi se aplică cu o pensulă în strat 
gros şi uniform. Aplicarea se face cu 1-2 mm peste marginea rosturilor. După aprox. 60 de minute se 
umezeşte întreaga suprafaţa cu dale, se aşteaptă 5 minute şi apoi cu partea aspră a unui burete de 
menaj se execută peste suprafaţă mişcări diagonale sau circulare, până când bucăţile suplimentare de 
colorant umezit se desprind de pe suprafaţa dalelor, iar canturile dalelor devin clar vizibile. Imediat apoi 
întreaga suprafaţă se curăţă  rapid cu un burete uscat (cu partea moale) şi se lasă să se usuce. După 
câteva ore de uscare se poate face o curăţare finală a suprafeţei. În zona cabinei de duş trebuie lăsate 
cel puţin 2 zile de uscare de la încheierea lucrării până la prima stropire cu apă. Utilizarea nu trebuie se 
facă la temperaturi ale camerei  sau ale pardoselii sub +5°C sau la peste 25° C. 
 
INDICAŢII: 
Conţine 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Poate provoca o reacţie alergică. 
Reglementări privind transportul: nu apare. 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
aprox. 12 luni. A se depozita ferit de îngheţ. 
 
CONSUM: 
Consumul depinde de forma dalelor şi lăţimea rostului. 350 ml ajung pentru circa 15-20 m². 
 
CONŢINUT: 
350 ml. 

 
 


