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Familia: DECORATIVE 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Produs: ORGANZA 
 

DESCRIERE 
Vopsea  decorativa care reproduce un efect de mătase acolo unde este aplicat. Simplitatea de utilizare și acoperirea ridicată 
permit aplicatorului să obțină un efect de textură unic în gama produselor decorative. 
 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 
-      Efecto decorativ  metalizat fibrat 
-      Acoperire optima 
-      Aderenta ridicata 
-      Lavabilitate excelenta 
-      Usurinta in aplicare 

 
UTILIZAR 

Produsul permite obținerea unor finisaje decorative splendide, potrivite atât în medii de design clasice, cât și moderne. 
ORGANZA are o acoperire foarte ridicată într-un singur strat, cu aderență și lavabilitate excelente, oferind suprafețelor 
peretelui un aspect cromatic și tactil, precum țesătura de mătase chinezească.. 

 
APLICARE 
Este posibila vizualizarea aplicarii pe site-ul web  www.tixepaint.com. 

  Suprafața de vopsit cu ORGANZA trebuie să fie pregătită cu un tratament adecvat, și anume: 

 
PE SUPORTURI NOI : pentru o ancorare mai bună și pentru o viață mai lungă, suprafața trebuie să fie lipsită de grăsimi sau 
praf. Aplicați un strat de izolator sau fixativ cu o perie. După cel puțin 4 ore, aplicați ORGANZA în culorile de bază sau în 
culorile dosarului obținute după adăugarea vopsitoriei. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare care trebuie 
acordată țesăturii fibrei: oblic, vertical, texturat sau incrucisat. 

 
PE SUPORTURI DEJA VOPSITE: 

cu vopsele lavabile pe bază de apă: pentru o ancorare mai buna si pentru o durata mai mare in timp, suprafata trebuie 
degresata atent cu apa si sapun sau cu diluant de curatare. Aplicați un strat de izolator sau fixativ cu o perie. Pentru 
suprafețe deosebit de netede, îmbunătățiți aderența cu șlefuirea ușoară. După cel puțin 4 ore, aplicați ORGANZA în 
culorile de bază sau în culorile folderului care se poate obține după adăugarea unui pigment sau colorant tintometric. 
Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare care trebuie acordată țesăturii fibrei: oblic, vertical, texturat, 
incrucisat. 

 
cu vopsele lavabile pe bază de apă, tempera, vopsele de var sau vopsele de cretă: se spală dacă este necesar; curățați 
peretele cu un burete umed și aplicați un strat de izolator sau fixativ numai pe umpluturi. După cel puțin 4 ore, aplicați 
ORGANZA în culorile de bază sau în culorile folderului care se poate obține după adăugarea unui pigment sau colorant 
tintometric. Metoda de aplicare variază în funcție de tipul de mișcare care trebuie acordată țesăturii fibrei: oblic, vertical, 
texturat, incrucisat. 
 
Aplicatii recomandate:                  Spalter, pensula, trafalet.  
Conditii de mediu si pentru suport: 
Suportul trebuie sa fie uscat, fara praf, uleiuri si orice alte substante poluante. 
Temperatura mediului: minim 10

o
C/ max 35

 o
C 

Umiditarea mediului: <75% 
Temperatura suportului: minim 10

 o
C/max. 35

 o
C 

http://www.tixepaint.com/
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DILUARE 
  Produsul trebuie utilizat ca atare. Se recomanda 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 20 °C si 50% - 60% U.R.) 

Greutate specifica   1.15  0.5 Kg./l BASE ORO, RUBINO, ARGENTO, BIANCO (PLATINO) 
 

Randament (*)                                  10 m2/l per strat 
 

Vascozitate                                      60000 –100000 cP Brookfield vel.2 
 

Uscare                               5 ore la suprafata amprentei 
 18 ore in profunzime 

 
Durata depozitarii                            cel putin  36 luni 

 
(*)Randamentul depinde de natura si de porozitatea suprafetei 

 
Produsul este disponibil în bazele AUR, RUBINO, ARGINT si ALB (PLATINO). 
Produsul poate fi colorat în 30 de culori prin adăugarea de coloranți cu un sistem de nuanță tintometrica 
Vezi paletarul de culori. 
Produsul este disponibil in ambalaje de 1 Lt si 
2 litri. 

 
PRECAUTII 
In afara avertizarilor de risc si precautiilor care reglementeaza ORGANZA 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 


