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PURE WHITE, puterea albului subtil 
Vopsea acrilic mat pe bază de apă pentru suprafeţe interioare 
 
 
DESCRIERE  Vopsea acrilic mată pentru pereţi interioare şi tavane. 
   
Proprietăţi  • aspect final durabil foarte alb  

• Grad de acoperire bună 
• Uşor de aplicat şi uscare rapidă 
• Asigură ventilaţia pereţilor datorită texturii sale microporoase. 
• Nu se recomandă colorarea vopselei. 

   
EXEMPLE DE 
UTILIZARE 

 Vopseaua acrilică PURE WHITE poate fi utilizat pentru aplicaţii decorative şi protectoare 
pe pereţii şi tavanele clădirilor rezidenţiale, comerciale şi clădirilor publice. Poate fi 
aplicat pe pereţi din beton, tencuite, uscate, mortare din ciment şi suprafeţe din lemn 
sau din fibre de lemn. 

   
   
DETALII DE APLICARE 
   
Aplicare  Suprafeţele noi tencuite sau suprafeţele din beton proaspăt pot fi vopsite după 3 

săptămâni de uscare. 
Suprafeţele trebuie să fie uscate, curate şi lipsite de grăsimi, impurităţi, materiale 
despicabile şi poluări ale suprafeţei, care ar putea afecta adeziunea vopselei. 
Suprafeţele vopsite anterior trebuie curăţate de exfolierile şi despicările de vopsea. 
Straturile de vopseli anterioare cu conţinut de var trebuie îndepărtate minuţios. PURE 
WHITE nu poate fi aplicat pe suprafeţele grunduite cu lapte de var. Se repară toate 
crăpăturile şi petele neuniforme cu adaosuri adecvate. Se recomandă grunduirea 
suprafeţelor foarte poroase, cu absorbţie ridicată cu Grund Tikkurila Optiva.  
PURE WHITE nu necesită colorare. Se amestecă bine înaintea utilizării. Vopseaua nu 
poate fi amestecată cu var sau cu lapte de var. Se aplică două sau trei straturi de 
vopsea cu ajutorul pensulei, rolei sau prin pulverizare. În cazul aplicării prin pulverizare 
PURE WHITE poate fi diluată cu o cantitate mică de apă. 

   
Timpurile de uscare  Este uscat după 2 ore, revopsibil după cel puţin 4 ore. Aplicare trebuie efectuată la 

temperatura aerului cuprinsă între 5 şi 25 ºC.  
   
Gradul de acoperire  Aproximativ 8 – 10 m2 / litru per strat, depinzând de textura suprafeţelor, porozitatea 

acestora, precum şi metoda de aplicare. 
   
Curăţirea 
echipamentului 

 Se curăţă echipamentul cu apă. 

   
MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR 

 Cutiile goale şi materialul lichid neutilizat trebuie reciclat sau deteriorat conform 
legislaţiei în vigoare. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

 
PURE WHITE 
 

 
 
 

Depozitare şi transport  Important: A se feri de îngheţ şi de razele UV. 
Depozitarea şi transportul se efectuează în cutii cu etanşare ermetică la temperaturi 
cuprinse între 5 şi 25 ºC. Vopseaua trebuie ferită de copii. După aplicare camerele 
trebuie aerisite până la evaporarea mirosurilor. 

   

Termen de garanţie  18 luni de la data fabricaţiei în cazul depozitării în recipiente ermetice. Producător nu 
îşi asumă responsabilitatea legat de calitatea suprafeţelor vopsite în cazul în care 
instrucţiunile de folosire nu au fost respectate. 

Pictograme  Pereţi ţi tavane. 
Rolă, pensulă, pulverizare. 
Ecologic. 
Marcaj „B” 
Temperatura (5 – 25 ºC) 
Cod de bară: 590 2829 012545 
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