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Vopsea lavabilă 100% acrilică, cu rezistenţă excelentă la ploaie şi
alte intemperii, la agenţi poluanţi şi la schimbările sezoniere de
temperatură. Durabilitate deosebită în zonele montane şi de coastă.
DOMENII DE UTILIZARE
Se utilizează pentru suprafeţe de exterior (noi sau vopsite anterior) din
gips carton, tencuială, beton, lemn etc.
CARACTERISTICI
Aderenţă excelentă la suport
Rezistenţă mare la intemperii
Putere foarte mare de acoperire
Previne difuzia bioxidului de carbon în substrat
Etalare excelentă
Rezistenţă la alcalii şi la efectul de cretare
Rezistenţă la îngălbenire
Randament foarte bun
Acţiune algicidă
CARACTERISTICI TEHNICE
Parametru
Densitate (Kg/L)
Substanţe nevolatile (%)
Viscozitate (cP)
pH
Grad de luciu
- la unghi de 85º
- la unghi de 60º
Grad de alb, Wi
Indice de îngălbenire, Yi
Raportul de Contrast, CR
Subcategorie produs (cf. Directivei
Europene 2004/42/CE)

Compuşi Organici Volatili, VOC, (g/L)
Randament teoretic (m2/L/strat)
Grosime film uscat (μm)
Lavabilitate, cicluri
Termen de valabilitate

BENEFICII
Durabilitate
Durabilitate mare în zone montane sau de coastă
Se poate aplica pe suporturi cu suprafeţe de
contrast
Protejează betonul armat
Pelicula formată are un aspect plăcut, neted şi
uniform
Pelicula îşi păstrează aspectul estetic pentru
mai mult timp
Cost optimizat pe m2
Protejează sănătatea peretelui

Valoare
1.47 (± 0.02)
46
5,500 – 8,500
8.5 – 8.9
< 12
< 3
>90
< 0.1
> 98
A/c
Ziduri exterioare cu substrat
mineral
75 – Faza I
40 – Faza II
39
10 - 13 *)
34 - 40
> 20,000
18 luni
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Standard
ISO 2813
ISO 2555
ISO 2813

ISO 3905

ISO 6504
ISO 2808
ASTM D2486/DIN 53778
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*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeţei şi de condiţiile şi metoda de aplicare.
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafaţa pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri,
rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurităţi care pot împiedica aderenţa.
 Suprafeţele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 Fisuri - cu KRAFT REPAIR. După uscare se şlefuieşte zona, se desprăfuieşte şi se
aplică un strat de amorsă KRAFT DUR AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT DUR
SOLVENT sau KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT
STAIN BLOCKER SOLVENT.
 Crăpături - se repară cu KRAFT PUTTY. După uscare se şlefuieşte zona şi se
desprăfuieşte. Se finisează cu KRAFT REPAIR, se şlefuieşte din nou, după care se
aplică 1 strat de amorsă KRAFT DUR AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT DUR
SOLVENT sau KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT
STAIN BLOCKER SOLVENT
 Suprafetele care prezintă pete de mucegai, ciuperci, alge: se îndepărtează complet stratul de
mucegai şi se tratează suprafaţa cu KRAFT MOLD BLOCKER (KRAFT ANTIMOLD). După
24 ore se curăţă cu o perie curată şi se amorsează cu KRAFT DUR AQUA (pe bază de apă)
sau KRAFT DUR SOLVENT sau KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (pe bază de apă) sau
KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT.
 Suprafeţele pătate de fum de ţigară se tratează mai întâi cu 1 – 2 sraturi de KRAFT STAIN
BLOCKER AQUA (pe bază de apă) sau KRAFT STAIN BLOCKER SOLVENT; după 24 ore
se poate aplica vopseaua.
 Suprafeţele noi din ciment, beton sau tencuială se amorsează cu KRAFT DUR AQUA (pe
bază de apă) sau KRAFT DUR SOLVENT după minim 30 de zile de la punerea lor în operă.
 Suprafeţele vopsite anterior se pot revopsi fără amorsare prealabilă dacă stratul vechi de
vopsea este solid şi portant (nu prezintă exfolieri, blistere etc).
Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbtie al suprafeţei pe o suprafaţă mică.
Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.
PREGĂTIREA PRODUSULUI
Reglare viscozitate: cu apă în diferite proporţii:
Pentru primul strat:
10 – 12% apă
Pentru al doilea strat:
8 – 10% apă
 Conţinutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât şi pe parcursul
aplicării.
 Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.
PUNERE ÎN OPERĂ
Condiţii de mediu: NU APLICAŢI PRODUSUL la temperatură < 10 ºC sau > de 35 ºC şi în condiţii de
umiditate relativă > 65%.
Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless
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Aplicare:
Se aplică 2 straturi de KRAFT EXTERIOR 100% pe suprafaţa pregătită corespunzător.
Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, în funcţie de
temperatură. Timpul de uscare este de 1 – 2 ore (la 25ºC, umiditate relativă 50%).
Timpul de uscare creşte cu scăderea temperaturii şi creşterea umidităţii.
Curăţare unelte: cu apă şi detergent sau săpun, înainte şi după utilizare. Duzele dispozitivelor de
pulverizare trebuie curăţate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a
preveni înfundarea.
Suprafaţa rezistă la ploaie după 15 zile de la aplicare şi poate fi spălată după 28 de zile de la
aplicare.
AMBALARE: 0.75 L, 3 L, 10L
MĂSURI DE SECURITATE
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă
apă şi se consultă un specialist. S 62 - În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta
imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.
Pentru mai multe informaţii consultaţi Fişa de Securitate a acestui produs.
DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: în spaţii acoperite, uscate (umiditate relativă < 50%), ferite de
acţiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 şi 35 ˚C. A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI
TEMPERATURI EXCESIVE. Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanş.
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