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Familia: VOPSEA DECORATIVA 
 

Produs: AURIU PENTRU INTERIOARE PE BAZA DE SOLVENT 
 

DESCRIERE 
Vopsea pe baza derasini sintetice, pigmentata cu pulbere de bronz, in diferite tonalitati. Gata de folosit. 
Ideala pentru tratarea lemnului pentru cadre, elemente in relief, borduri si decoratiuni de mobila de 
epoca, restaurare mobilier antic, retusare obiecte din alama si cupru.  
 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 

- Efect leafing 
- Stralucire puternica 
- Efect decorativ ridicat 

 
INTREBUINTARE 
Tratarea lemnului pentru cadre, elemente in relief, borduri si decoratiuni de mobila de epoca, restaurare 
mobilier antic, retusare obiecte din alama si cupru sau supuse altor tratamente galvanice, care prezinta 
discontinuitate in tratament (in aceste cazuri este indicat spray-ul) 
Nu este potrivit pentru a se aplica in exterioare.  
 
APLICARE  
 
Suprafata de vopsit cu AURIU PENTRU INTERIOARE PE BAZA DE SOLVENT trebuie tratata 
corespunzator si mai precis: 
 
PE SUPORTURI NOI: pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata 
trebuie degresata corespunzator cu apa si sapun sau cu diluant de curatare. Slefuiti siaplicatio pelicula 
pregatitoare  si apoi un strat de produs. 
 
 PE SUPORTURI DEJA VOPSITE: in cazul in care stratul de vopsea preexistent nu recomanda 
indepartarea completa, degresati cu apa si detergent, clatiti.  
Daca vopselurile preexistente sunt in faza de desprindere periati si slefuitiin profunzime aceste parti, 
sau indepartati vopseaua cu decapant pentru vopsea. Spalati cu diluant sau cu apa si sapun apoi 
aplicatio pelicula pregatitoare si apoi un strat de produs. 
 
A se utiliza urmatoarelepelicule pregatitoare: 
Pentru fier: antirugina de tip supravopsirenitro. 
Pentru lemn: grundpentru email pentrusupravopsirenitro sau Turaporinitro 
Pentru suprafete din iposos sau stuc: Turaporinitro sau o mână de grund pentru supravopsirenitro 
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Pe durata aplicarii cu pensula sau cu ruloul, nu incrucisati mana si nu trageti produsul ci lasati o 
pelicula mai degraba abundenta, pentru a favoriza formarea efectului de oglinda. 
Evitati aplicarea unui al doilea strat care l-ar indeparta pe primul, afectand formareaefectului de oglinda 
care este prerogativa tipica a AURIULUI PENTRU INTERIOARE PE BAZA DE SOLVENT.  
 
Aplicatii recomandate: cu pensula, ruloul, prin imersie, prin pulverizare, airless 
Pentru a indeparta praful de pe suprafata tratata cu AURIU TIXE, folositi o carpa moale si stergetiusor. 
 
Aplicarea produsului este recomandata NUMAI SI EXCLUSIV pentru uz intern. 
NU SE RECOMANDA APLICAREA IN EXTERIOR, intrucatAURIUL PENTRU INTERIOARE PE 
BAZA DE SOLVENT este supusa unei oxidari rapide si prin urmare devine mai inchis la culoare cand 
este expusa la umiditate si/sau la agenti agresivi. 
 
Conditii de mediu si pentru suport: 
Suportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante. 
 
Temperatura mediului: minim 10oC/ max 35oC 
Umiditarea mediului: <75% 
Temperatura suportului: minim 10oC/max. 35oC 

 
DILUARE 
Produsul trebuie folosit asa cum este el.  
 
Avand in vedere natura pigmentului, compus din microparticule de bronz, are loc o tendinta evidenta a 
pigmentului metalic de a sedimenta. 
 
Se recomanda astfel amestecarea cu grija a produsului INAINTE si IN TIMPUL APLICARII, astfel 
incat sa se asigure omogenitatea constanta a produsului 

 
DEPOZITARE 
 
Intr-un mediu uscat si bine aerisit 
Pastrati cutia inchisa bine, cu gura in jos si ferita de inghet si surse de caldura 
 
CARACTERISTICI FIZICE (la 20oC si 50% - 60% U.R.) 

 
 
Greutate specifica 1,13 + 0.02 kg/lt pentru culori pale, intense, richgold pale, aramii 

1,15 + 0.02 kg/l pentru culorile ducat de aur 
 

  
Randament (*) 8-10 mp/litru  in baza absorbtiei suportului 
  
Timp de scurgere 14” + 3” Cupa vascozitate ISO 2 

 
Uscare 1 ora la suprafata amprentei 

5 ore in profunzime 
 

Tonalitate Ducat de aur, pal, intens, richgold pale, moneda de aur, aramiu natural. 



 
 
Durata depozitarii Cel putin 36 de luni 

 
(*) Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei 
 
CLASIFICARE COMPUSI ORGANICI VOLATILI 
Produsul este scutit de standardul  pentru Compusii organici volatili 2004/42 
 
PRECAUTII 
In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeazaAURIUL PENTRU INTERIOARE TIXE in 
forma de productie si care sunt mentionate pe ambalaj, inainte de aplicarea produsului, se recomanda sa 
consultati FISA DE SIGURANTA respectiva. 
Oricum, se recomanda folosirea de manusi si ochelari de protectie iar aplicarea să fie efectuata intr-un spatiu 
bine aerisit. 
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