
Capacitate recipient: 1,25 l 

 
 

 

Alpina Metallic-Paint 
Vopsea lucioasă de dispersie, cu aspect metalizat, pentru interior. 

 

 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 

Vopsea lucioasă de dispersie, cu 
pigmenţi metalici speciali, pentru 
suprafeţele pereților interiori. 
Utilizabilă îndeosebi în spaţii 
reprezentative şi pentru accente 
estetice deosebite, îmbogăţind pereţii 
în cadrul centrelor comerciale, 
complexelor de birouri, băncilor, 
companiilor de asigurări, gărilor, 
discotecilor şi al altora similare. 

 
Proprietăţi: 

Produs de efect metalic, strălucitor, cu 
miros redus la aplicare, pe bază de 
apă. Poate fi curățat cu detergenți 
neutri de uz casnic. Este ușor de 
aplicat. Clasă 1 de rezistență la 
frecare umedă conform DIN EN 
13300 

 

Declaraţii de produs 
conform VdL-RL01: 

Compoziţie: rășină poliacrilică, silicați, 
pigmenți anorganici colorați, apă, 
aditivi, conservanți. 

 

Nuanţa: 
Culorile au fost dezvoltate conform 

paletarului Alpina Metallic-Paint, dar pot 

varia ușor în comparație cu culorile 

originale, datorită caracterului metalic al 

produsului. Prin urmare, nu se poate 

garanta o conformitate între culorile din 

paletarul tipărit Alpina Metallic-Paint și 

culorile obținute în urma nuanțării, 

caracterul lor fiind unul orientativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectul metalic al culorilor poate fi 

influențat de variația unghiului de 

vizualizare, precum și natura, domeniul 

de aplicare și incidența luminii. Din 

acest motiv, recomandăm efectuarea de 

suprafețe de test la fața locului. 

Nuanța standard este argintiu metalizat, 

Venato 45 MET (aproximativ RAL 

9006). Cu toate că anumite culori pot fi 

disponibile doar cu nuanțare direct din 

fabrică, Alpina Metallic-Paint este 

nuanţabilă în sistemul de colorare 

computerizată Alpina ColorStudio 

conform paletarului propriu. 

 

Liant:  

Dispersie pe bază de rășină de 
poliacrilat. 
 

Densitate: 
Cca. 1,0  g/cm3. 
 

Valori-limită admise de UE pentru 
conţinutul COV al acestui produs 
(Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest 
produs conține <1 g/l COV. 
 
 

Reţineţi: 

Poate provoca o reacție alergică a 
pielii. Dacă este necesară 
consultarea medicului, țineți la 
îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Evitați orice contact cu ochii, 
pielea sau îmbrăcămintea. Purtați 
mănuși de protecție/echipament de 
protecție a ochilor. îN CAZ DE 
CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu 
multă apă și săpun. Conţine: 1,2-
benzisotiazol3(2H)-onă, 2-metil-2H-
izotiazol-3-onă, amestec de: 5-clor-2-
metil-4-izotiazolin- 

3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-
2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] 
(3:1). Avertizare! Se pot forma picături 
respirabile 

periculoase la pulverizare. Nu 
respirați prin pulverizare sau ceață. 

Număr de telefon care poate fi apelat 
în caz de urgenţă: 

 

Depozitare: 

La rece, ferit de îngheţ şi raze solare.                  
Recipientul desigilat se păstrează 
închis etanș. 
 

Eliminare: 
Pot fi reciclate numai ambalajele 
goale. Resturile lichide de material se 
dezafectează la un punct de colectare 
a vopselelor/lacurilor vechi, resturile 
uscate de material ca deșeuri din 
construcții și demolări, ca deșeuri 
municipale sau menajere. 
 

Informaţii Tehnice 



            În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. 

Consum: 

Cca. 100-120 ml/m², pentru a acoperii 
suprafețe netede și ușor structurate. 
Pe suprafețe structurate consumul va 
crește. Consumul exact se determină 
prin efectuarea de probe. 

 

Timp de uscare:  

La o temperatură a camerei de 
aproximativ +20°C și o umiditate a 
aerului de maxim 65%, uscarea 
durează 4-6 ore. La temperaturi mai 
mici și umiditate mai ridicată, timpul 
de uscare crește. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straturi suport recomandate: 

Suporturile trebuie să fie curate, 
uscate şi fără substanţe de 
separare. 

Stratul suport trebuie să fie curat, 
aderent și fără substanțe de separare. 
Substraturile foarte absorbante 
trebuie amorsate cu Alpina Tiefgrund. 

 

Pregătirea suportului:  

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 
650 „Straturi suport şi pregătirea lor” 
în vederea determinării compatibilității 
produsului pe diferitele substraturi și 
pregătirea lor specială. 

 

Aplicare: 
Stratul suport pregătit în prealabil, se 
va vopsi în alb folosind vopseaua 
Alpinaweiss Seidenlatex, sau Alpina 
Putzgrund pentru un substrat ușor 
structurat. Înainte de aplicare, 
vopseaua se amestecă energic. 
Peste stratul de bază pregătit și 
complet uscat se va aplica cu pensula 
sau bidineaua vopseaua bine 
amestecata. Pentru obţinerea unei 
distribuţii omogene a pigmenţilor de 
aluminiu, Alpina-Metallic Paint trebuie 
aplicat uniform. Pe suprafețele 
netede, Metallic Paint nu poate fi 
aplicat fără a fi vizibile urmele 
uneltei de aplicare. Vopseaua se 
aplică prin mișcări scurte și 
încrucișate. Vopseaua se aplică în 
minim două straturi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluare: 

Produsul se aplică nediluat. În caz de 
necesitate, acesta poate fi diluat cu 
max 5% apă. 

 

Temperatura minimă de lucru şi 
uscare:  
+ 5°C pentru substrat și aer. 

 

Curăţarea sculelor: 

Curățarea echipamentului se face 
prin spălare cu apă, imediat după 
utilizare. 

 

DAW Benţa România S.R.L . 

Sâncraiu de Mureş, Str. Principală nr. 201, 
RO-547525 Târgu Mureş 
Email:alpina@caparol.ro 

Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354 
Internet: www.alpinacolor.ro 

 

Aplicare           
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Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a 

experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 

aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere 

compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. 


