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DURAZIV SRL  DURAZIV CLIMA PROTECT® cu Kauciuc
®
 Vopsea superlavabilă albă pentru exterior 2021 

 

DURAZIV CLIMA PROTECT® cu KAUCIUC® 

VOPSEA SUPER EXTERIOR  

 

           Descriere   
 

DURAZIV CLIMA PROTECT® cu KAUCIUC®,  o 

 
 

DURAZIV ESSENZA.   
 aplicare 

        Domeniul de aplicare 

sisteme termoizolante).  
 

 
     
        Aplicare 
 

 
 rile (PM 43, PM 44)

olante (AT 30, AT 31, AT 32, AT 33 sau AT 
 

nediluata sau .Dupa amorsare suprafata nu trebuie sa fie 
lucioasa dar trebuie sa fie rezistenta la zgariere;in caz contrar se mai aplica inca un strat; se vor face probe pe suprafete  mici. 
 

  
 

r fi reparate folosind adezivul pentru polistiren AT 37 armat cu fibre sau gleturi de exterior
- ea 

are rolul de a regla absorba  
 
Nu se aplica pe suprafate orizontale pe care sta apa(glafuri,pervaze,etc). 
Inainte de aplicare trebuiesc finalizate operatiile de montare a streasinilor, corniselor,jgheaburilor,a hidroizolatiilor,a elemententelor de indepartare a apei,protectiile la 
glafuri, inchiderile la atic,etc. 

 
 

-  
-  

 
iei se face p  de 1-2 m2, . 

 
Mod de aplicare 

 

   

aplicare (a mediului): min. +10 0C, max. +30 0C; 
ditatea suportului: maxim 12%;  

 
Daca dupa aplicarea primului strat de produs se  fac reparatii (cu glet),acestea se vor slefui foarte bine, se vor amorsa si se va aplica un strat de vopsea cu aceiasi 
unelta cu care se va aplica stratul final;apoi se va aplica stratul final pe toata suprafata. 

 
 



FISA TEHNICA 
Pag. 2 of 2 ,Ed.2, Rev. 3 

 

 

 

DURAZIV SRL  DURAZIV CLIMA PROTECT® cu Kauciuc
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-72  ore de la pun
 

Se recomanda folosirea unui singur lot de produs pentru finisarea unei suprafete.In cazul in care acest lucru nu e ste posibil se recomanda ca produsul sa 
fie amestecat astfel incat sa nu apara diferente de nuanta . 

 
 
Uscare pentru 
reacoperire:  
 
2-6 ore, în 

temperatura 
mediului 

Uscare 
  

 
24 ore   

recomandat:  
 
2 straturi 

Putere de 
acoperire:  
 
12 - 15 m2/litru/1 

modul de 
aplicare) 

Ambalaj: 
 
 

 
2,5L; 8,5L 

15L 

Depozitare  Transport:  
 
 
în ambalaj

temperaturi între +50C - +300C; 
 

  
 
 
reziduurile uscate 

în vigoare 

Termen de valabilitate:  
 
 
24 
ambalajul original, sigilat, închis 

depozitare 

Valorile consumului de vopsea sunt obtinute in conditii de aplicare cu trafaletul pe suprafata standard(rigips).Valoarea exacta a consumului se va determina in urma 
unei probe efectuate la fata locului.Consumul poate creste semnificativ in cazul aplicarii produsului pe suprafete absorbante si/sau rugoase sau in cazul folosirii unui 
trafalet/rola cu par lung.Deasemnea consumul creste la aplicarea prin pulverizare 
. 
        Date tehnice 
 

 CARACTERISTICA 
 

ADMISIBILITATE 
METODA DE 
ÎNCERCARE 

PRODUS LICHID 

1.  Aspect fluid  vizual 

2. Densitate 23 0C, g/cm3 1,55 ± 0,05 SR EN ISO 2811  1:2016 

3.  65 ± 2 SR EN ISO 3251:2019 

4. pH 8,0  9,0 SR EN ISO 787-9:2019 

5. Vâsc. Brookfield, DV-II, sp.4;20 °C, mPa.s 
10,0 rpm 

15.000  25.000 SR EN ISO 2555:2018 

  

6. Aspect Pel u alb  vizual 

,  23 °C, 200 g, ore 6 SR EN ISO 9117-6:2012 

8. Grad de alb (Wi313), % Min. 91 Spectrofotometru 

Probe de lot:1,2,5,6,8.Probele de tip:3,4,7, se efectueaza la schimbarea formularii. 
 

         Regleme  
 

 

Subcategorie produs:  teriori pe substrat mineral  
40 (2010) 

40 
 
 

Produs avizat  
-mediu cu TÜV Hessen. 

 

Pentru informaţii complete şi actualizate este necesară consultarea fişei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicaţiile şi prescripţiile cuprinse 

în fişa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului şi nu pot înlocui calificarea şi pregătirea executantului lucrării. Suportul tehnic și 
recomandările pe care le oferim Beneficiarului / Cumpărătorului se bazează pe experiența noastră și corespund celor mai bune practici din domeniu, însă nu 

implică  obligații suplimentare contractuale. Producătorul garantează performanţele produsului, dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Se 

recomandă testarea produsului pe o suprafață redusă dar reprezentativă, în condițiile tehnologice specifice locației Beneficiarului / Cumpărătorului, astfel încât 
să se confirme că este sau nu adecvat utilizării avute în vedere şi asumarea de către Beneficiar / Cumpărător a întregii responsabilităţi ce poate deriva din 

folosirea acestuia. 

 

ST 8/2010 
 

Produs de DURAZIV COLOR SRL 
-Leordeni, 077160, Jud. Ilfov, România 
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