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Vopsea monocomponentă mată, pe bază de solvent, care se aplică direct pe betonul 
din interiorul piscinelor.  
Are aderență superioară la suport, rezistență excelentă la clor și la soluțiile chimice 
folosite pentru întreținerea piscinelor, precum și la tensiunea permanentă 
exercitată de apa din piscină. De asemenea, are rezistență excelentă la creșterea 
mucegaiului și fungilor și la radiații solare atunci când piscina este goală. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
Se utilizează ca strat de finisaj în interiorul piscinelor de beton. Se mai poate folosi pe 
suprafețe de lemn, metal galvanizat, metal vopsit, aluminiu și tencuială.  
 

CARACTERISTICI BENEFICII 
Aderență superioară la beton, metal galvanizat și aluminiu  

Rezistență la clor, soluții chimice și tensiunea exercitată de apă Ideală pentru finisarea interiorului piscinei 

Rezistență la acțiunea razelor solare 
Nu cretează atunci când piscina este goală, spre 
deosebire de vopselele epoxidice. 

Izolează excelent împotriva apei și umezelii Se poate folosi pentru fundații, jardinière etc 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametru Valoare Standard 
Densitate, Kg/L Albastru: 1,42 (±0,02) 

Bleu: 1,42 (±0,02) 
ISO 2811 

Substanțe nevolatile, % volum 48  (±2) ISO 3251 

Viscozitate STORMER, KU 70 - 90  

Punct de inflamabilitate, 0C 28 DIN 53213 

Subcategoria produsului conform directivei 
2004/42/EC și HG 735 / 2006 

A/i-SBS (Acoperiri performante monocomponente) 
500 g/L (Faza II) 

 

Conținut COV al produsului gata de utlizat 499 g/L  

Randament (m2/L/2 straturi de 120μm grosime 
film uscat 

3-4 *)  

Termen de valabilitate 24 luni  
*) Randamentul (consumul) depinde de absobtivitatea suprafeţei, de condiţiile şi de metoda de aplicare. 

 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

 Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele 

vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.  

 Suprafețele care au fost vopsite anterior trebuie curățate prin șlefuire mecanică și reparate cu mortar de ciment acolo 
unde este cazul. 

 Suprafețele noi de ciment și beton pot fi vopsite după minim 30 de zile de la punerea lor în operă. 

 Suprafața nu trebuie amorsată. 
 

PREGĂTIREA PRODUSULUI 

 Produsul se diluează 6 – 10% cu solvent nitro. 
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 Conținutul ambalajului se omogenizeaza 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 
Unelte: pensulă, rolă sau echipament de pulverizare. Uneltele utilizate se spală cu solvent nitro atât înainte cât și după utilizare. 
Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a 
preveni înfundarea. 
 

Condiții de mediu: Temperatură: 10 – 300C; Umiditate relativă: 65%.  
Recomandăm ca produsul să fie aplicat atunci când suprafața este rece, fie dimineața devreme, fie seara. 
 
Condiții optime pentru suport: 10 – 250C; Umiditate  max. 15%.  
 

Aplicare: 
Se aplică 2 straturi de KRAFT  Pool Care  pe suprafața pregătită corespunzător.  
 

Uscare 

 Timp de reacoperire: 24 de ore.  

 Timp de uscare superficială: 1-2 ore 

 Piscina poate fi umplută cu apă după 6 – 8 zile de la aplicarea vopselei. 
Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității. 
 

AMBALARE  
Alb și albastru turquoise: 3L, 10L 
 
MĂSURI DE SECURITATE 
H226-Lichid și vapori inflamabili. H362-Poate dăuna copiilor alăptați la sân. H373-Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere repetată. 
H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor. H315-Provoacă iritarea pielii. H335-Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410-Foarte toxic pentru 
mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
P210-A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse.-Fumatul interzis. P233-Păstrați recipientul închis etanș. 
P280-Purtați mănuși de protcție/îmbrăcăminte de protecție/echpament de protecție a ochilor/ echpament de protecție a feței. P304+340-ÎN CAZ 
DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de rapus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P312-Sunați la un 
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P403+P235-A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la 
rece. P 501-A se elimina conținutul la un punct de colectare spcial pentru deșeuri speciale sau periculoae.  
EUH066-Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. EUH208-Conține: xilen (amestec de izomeri), parafine clorinate 
C14-C17. 

 
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în 
spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu 
depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la 
temperaturi cuprinse între 5 și 35˚C.  
 
 
 
Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru 
aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.     
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