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KRAFT KITCHEN & BATH
Vopsea mată protectoare pe bază de latex

pentru interior (bucatarie & baie)

Fișa Tehnică Nr. 49 / 02.2008
Rev. 6 / 25.07.2018

Vopsea lavabilă mată protectoare, pe bază de latex, pentru interior (pereţi, tavane), ușor de aplicat și cu putere 
mare de acoperire.

DOMENII DE UTILIZARE
Se utilizează pentru protejarea și finisarea suprafeţelor de interior (pereţi, tavane), noi sau vechi, din gips carton, 
zidărie, tencuială, beton, lemn. Recomandată pentru spștiile cu umiditate ridicată. Recomandată în realizarea 
unei protecţii anti-microbiene eficiente în spaţii cu standarde ridicate de igienă: spitale, clinici și cabinete 
medicale, maternităţi, școli, grădiniţe, restaurante, bucătării, băi etc. sau pentru orice alte încăperi ce sunt 
supuse la decontaminări și spălări frecvente cu dezinfectant.

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU VALOARE STANDARD
Densitate (Kg/L) 1,54 (±0,05) ISO 2813

Substanţe nevolatile (%) Min. 40 ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm,(cP) 8000 - 10000 ISO 2555

Raportul de contrast, CR, % ≥ 99,5 ISO 3905
Clasa de lavabilitatate  

(dupa 28 de zile de la aplicare) Clasa 2 DIN EN 13300

pH 9 – 10 SR ISO 10523:1997;  
STAS 8619-90 5

Randament(m2/L/strat) cca. 10 *) ISO 6504

Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 
2004/42/CE si HG 735 / 2006

A/a-Acoperiri mate pentru 
pereţi interiori și tavane. Strat 
de acoperire pa bază de apă 

(SBA) gloss <25 @ unghi 60°  
30 – Faza II

HG 735 / 2006 Anexa 2 
– Valori limite maxime

CARACTERISTICI BENEFICII
Acţiune protectoare asupra suprafeţei  

pe care urmează a fi aplicată
Aplicabilitate bună

Putere mare de acoperire
Nu este dăunator mediului și sănătăţii oamenilor

Formează un strat protector  
cu acţiune îndelungată
Finisaj uniform și mat

Se poate nuanţa cu coloranţi  
din sistemul de nuanţare Kraft Mix.
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PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafaţa pe care se aplică trebuie să fie uscaăa, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi 
degradate sau alte impurităţi care pot împiedica aderenţa.
  ●  Suprafeţele degradate trebuie reparate și apoi amorsate.
  ●  Fisurile se repară cu KRAFT Repair. După uscarea acestuia se șlefuiește zona respectivă, se 

desprafuiește, se aplică un strat de amorsă Kraft Wall Primer în diluţie corespunzătoare și 2 
straturi de KRAFT Kitchen & Bathroom.

 ●  Crăpăturile se repară cu KRAFT Putty; după uscare se șlefuiește zona, se desprafuiește și se aplică 
amorsa Kraft Wall Primer diluat adecvat și apoi 1-2 straturi de KRAFT Kitchen & Bathroom.

 ●  Suprafeţele care prezintă pete de mucegai se curăţă bine și se tratează cu KRAFT BLOCKER. A doua zi 
se curăţă cu o perie curată și se aplică un strat de Kraft Wall Primer diluat adecvat și apoi 2 straturi 
de KRAFT Kitchen & Bathroom.

 ●  Suprafeţele pătate de fum de ţigară se tratează mai întâi cu KRAFT Stain Blocking Primer; după 24 
ore se poate aplica vopseaua.

 ●  Suprafeţele noi din ciment, beton sau tencuială se amorsează cu Kraft Wall Primer după minim 30 de 
zile de la punerea lor în operă și după 24 h se aplică 2 straturi de KRAFT Kitchen & Bathroom.

 ●  Suprafeţele vopsite anterior – dacă sunt în stare bună (nu prezintă exfolieri și nu sunt prăfoase) - pot 
să nu mai necesite amorsare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI
Reglare viscozitate:
- Primul strat: se diluează cu maxim 5% apă curată
- Al doilea strat: nu se recomandă diluţie
Conţinutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.
Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ
Condiţii de aplicare : NU APLICAŢI PRODUSUL la temperatură mai mică de 10°C sau mai mare de 35°C și în 
condiţii de umiditate relativă mai mari de 50%.
Condiţii optime de aplicare pentru suport: temperatură suport 10-30°C și umiditate max. 15%.
Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. Pentru aplicarea cu pistol diluţia este de până la 25%, cu apă 
curată.
Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4-6 ore, în funcţie de temperatură. Timpul 
de uscare superficială este de 1-2 ore (la 25°C, umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea 
temperaturii și creșterea umidităţii.
Curăţare unelte: cu apă. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curăţate atunci când se întrerupe lucrul 

PARAMETRU VALOARE STANDARD
Grosime film uscat (μm) 34-40 ISO 6504

Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produs gata 
de utilizat 29 ASTM D 3960 /SR EN 

ISO 11890-2
Luciu (unităţi) 

- la unghi de 60°  
- la unghi de 85°

< 4  
< 10

ISO 2813

Termen de valabilitate 24 luni
*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeţei, de condiţiile şi de metoda de aplicare.
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pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea. Suprafaţa suportă spălare după 28 de zile de la 
aplicare!

AMBALARE
Alb 1L, 4 L, 8.5 L, 10L.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. 
NU provocaţi voma. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine aerisit. 
P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncaţi conţinutul/ recipientul la 
un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.
EUH208-Conţine: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-
izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică.
Această vopsea conţine produse biocide: Carbendazim (CAS 10605-21-7) şi IPBC (CAS 55406-53-6) pentru 
protecţia filmului.

DEPOZITARE
Produsul se depozitează în spaţii acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de 
acţiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35°C. 
A SE FERI DE ÎNGHEŢ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE! Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanș.
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