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Fişa tehnică 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Datele din această fişă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare şi dezvoltare. Datorită numărului 
mare de fundamente şi influenţe care ar putea fi importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe utilizator de 
realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare şi urmările acestora. Odată cu apariţia 
acestei fişe tehnice, toate versiunile anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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HORNBACH Furtună Metalică 
 
 Pentru efecte strălucitoare 

 
Proprietăţi 
Este o vopsea de efect cu nisip de cuarț, pentru decorarea cu stil a pereților interiori. Efectul strălucitor este 
potrivit atât pentru suprafețe drepte, cât și pentru cele structurate, se prelucrează ușor și poate fi utilizată în 
diverse moduri. 

 
Destinaţie 
Vopsea de interior. 
Se recomandă pentru: Toate tencuielile interioare uzuale, pereți interiori gletuiți, tapet de hârtie, tapet vlies 
sau structurat din fibre rugoase. Pentru aplicare pe zugrăveli vechi, intacte, mate pe bază de dispersie. 
 
Ton de culoare 
Antracit, Argintiu 
 
Indice de strălucire 
Luciu intens 
 
Compoziţie 
Liant acrilat-copolimer, pigmenți metalici, pigmenți de colorare, nisip de cuarț, apă, aditivi, conservanți 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-onã, Pyrithione zinc. 
 
Rezistenţă la intemperii 
Numai pentru interior. 
 
Diluant 
Aplicati nediluat. 
 
Ductibilitate 
1 L este suficient pentru până la 10 m² pentru o singură aplicare în funcţie de suprafaţă. Valorile exacte de 
consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect. 
 
Perioada de uscare 
La o temperatură de +20 °C şi o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca.  
12 ore. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea. 
 
Scule 
Bidineaua 
 
Curăţarea sculelor 
A se curăţa imediat după utilizare cu apă şi săpun. 
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Prelucrare 
Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată, uscată, rezistentă, fără depuneri. Îndepărtați straturile de vopsea 
care se exfoliază sau nu sunt rezistente. Îndepărtați complet vopselele pe bază de var, tapetele și resturile 
de clei. Suprafeţele care se macină trebuie îndepărtate complet. Se vor curăța grăsimile și impuritățile. 
Lăsaţi la uscat tencuiala nouă timp de cel puţin 4 săptămâni. Amorsaţi sub- straturile critice, cu capacitate 
absorbantă ridicată cu grund.  
Suprafața trebuie vopsită complet în prealabil cu VOPSEA SUPERLAVABILA ALBA HORNBACH. Dacă 
peretele este deja vopsit în alb, se poate aplica direct. Vopseaua se aplică cu ajutorul unei pensule pentru 
suprafețe mari. Amestecați înainte de aplicare, dar și în timpul aplicării. Se allege o direcție individuală de 
aplicare, care trebuie menținută pe durata întregului process de vopsire. Structura specială a suprafeței va fi 
evidențiată de nisipul de cuarț din vopsea.  
Amestecați înainte de aplicare, dar și în timpul aplicării. În cazul folosirii mai multor recipiente de vopsea 
pentru aceeași suprafață, acestea se vor amesteca între ele în prealabil. Se aplică cu ajutorul unei pensule 
pentru suprafețe mari, într-o singură direcție de lucru: orizontală, verticală sau diagonală.  
 
Menţiuni importante 
Nu este admisă prelucrarea la o temperatură mai redusă de +8 °C (se aplică pentru temperatura atmosferică 
şi a substratului)!  
 
Indicaţii de siguranţă 
Informaţii suplimentare:  
EUH208 Conţine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onã. Poate provoca o reacţie alergică.  
 
Conținutul de COV este de max. 5 g/l. Valoarea limită UE este de max. 30 g/l (categoria A/a începând cu 
2010).  
 
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Vor fi predate în 
scop de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deşeurile 
menajere. Aruncaţi resturile lichide de materiale cu deşeurile reciclabile speciale. 
 
Depozitare 
Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel 
posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul şi se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit 
de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil. 
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