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Vopsea epoxidică bicomponentă, pe bază de apă, pentru protejarea 
suprafețelor minerale și metalice de interior. Datorită compoziției speciale, 
oferă rezistență excelentă la ulei, benzină, chimicale, acizi, la camioane grele 
sau stivuitoare. Nu are miros, este foarte ușor de aplicat și formează o 
peliculă foarte rezistentă și netedă. Este disponibilă în variantele: alb și 2 
baze de colorare. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
Se utilizează pentru finisarea suprafețelor minerale sau metalice de interior. 
 

CARACTERISTICI BENEFICII 

Aderență excelentă la substrat mineral sau metalic Durabilitate foarte bună 

Rezistență mecanică și chimică excelentă Acoperire foarte rezistentă 

Nu are miros Ușurință în aplicare și datorită lipsei mirosului 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametru Valoare 

Densitate (Kg/L)  
 

Alb, Bază P: 1,35 (± 0,02) 
Bază A: 1,30 (± 0,02) {ISO 2811} 

Substanțe nevolatile (%volum) 51 (± 0,50) {ISO 3251} 

Substanțe nevolatile (%masă) 59 (± 0,50) 

Viscozitate (KU) 70-80 {ASTM D-562} 

Raportul de amestecare 3/1 (în volum) 

Timp de lucru după amestecarea componentelor 2 – 3 ore (la 20°C) 

Grad de luciu (la unghi de 60°) 25 – 35 {ISO 2813} 

Randament (m2/L) 11 - 12 *) {ISO 6504} 

Grosime film uscat (microni) 55 - 65 

Timp de uscare 6 zile 

Termen de valabilitate 12 luni 

*) Randamentul (consumul) depinde de gradul de absorbtie al 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.  

 Suprafețe vopsite anterior cu vopsea epoxi bicomponentă, nedegradate – Se aplică 2 straturi de vopsea 
KRAFT Epoxy Aqua Paint. 

 Suprafețe minerale noi – Se aplică 1 strat de amorsă KRAFT Epoxy Aqua Floor Primer; după 24 ore se 
aplică 2 straturi de vopsea KRAFT Epoxy Aqua Paint. 

  Suprafețele metalice noi – Se aplică 1 strat de amorsă KRAFT Epoxi Antirust Aqua Primer; după 24 ore se 
aplică 2 straturi de vopsea KRAFT Epoxy Aqua Paint. 
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PREGĂTIREA PRODUSULUI 
Adăugați componentul B peste componentul A și amestecați bine înainte de utilizare. 
 
Reglare viscozitate (diluție) KRAFT Epoxy Aqua Paint: cu apă curată, în următoarele proporții: 

 Pentru primul strat:   5 – 10 % 
 Pentru al doilea strat:   0 – 5 % 

 
PUNERE ÎN OPERĂ 
Condiții de mediu: temperatura: 5-35oC; umiditate relativă <65%. 
 
Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. 
Aplicare: Se aplică 2 straturi de KRAFT Epoxy Aqua Paint pe suprafața pregătită corespunzător.  
 
Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este de 24 ore. Timpul de uscare la atingere este 
de 1–2 ore (la 250C și umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea 
umidității. Timp de uscare total: 5-6 zile. 
 
Curățare unelte: cu apă. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul 
pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea. 
 
AMBALARE  
Alb, Baze P și A:  în recipient de 3 L (Componentele A+B) 
 
MĂSURI DE SECURITATE 
P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU 
provocați voma. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A 
se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de 
colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale. 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu 
depășește 65%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35˚C.  
A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!  
Condițiile de depozitare sunt valabile și pentru transport.   
                                        

 
 
 
 
 
 

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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