
UNIVERSAL MATT 
Vopsea lavabilă, acrilică, opacă, pe bază de apă, cu putere mare de acoperire 
Cod: 505.SCO/Ambalare: 14l – 4l 
 
TIPUL DE PRODUS 
Vopsea acrilică,lavabilă, pentru interioare cu putere ridicată de acoperire și care conferă 
opacitate ridicată. Formula produsului și pigmenții selecționați permite obținerea unei 
finisări omogene. Produsul este adecvat chiar și pentru aplicarea directă pe rigips sau 
suprafețe poroase, pentru care se garantează aplicare facilă și capacitate de acoperire 
extraordinară. Finisaj opac chiar și pentru tavanele cu iluminare puternică. 
 
DOMENIU DE APLICARE 
Recomandată pentru zugrăvirea pereților de interior, construcție veche sau nouă. Ideală, în 
mod particular pentru zugrăvirea pereților și tavanelor înîncăperi precum dormitoare, 
camere de zi dar și alte destinații care pot necesita curățare ușoară, capacitate de acoperire 
excepțională și aspect opac. Produsul se utilizează cu rezultate foarte bune și pentru 
suprafețele de rigips. Ținându-se cont de randamentul produsului, de costul redus pe 
metru-pătrat și de finisajul foarte bun, se recomandă folosirea produsului și pentru spații cu 
trafic ridicat, ex. spații pentru birouri, magazine, coridoare, 
 
PROPRIETĂȚI 
- pe bază de apă 
- grad ridicat de acoperire 
- grad ridicat de alb 
- uscare rapidă 
- aspect opac 
- grad de fluiditate ridicat în procesul de aplicare 
- antipicurare 
 
DATE TEHNICE 

CULOARE Albă 
VÂSCOZITATE (cps, Brookfield, 25°C ) 12.000 – 13.000 
GREUTATE  SPEICIFICĂ (KG/L) 1,55 ± 0,05 
RANDAMENT (mp/l) 10 – 12 în funcție de capacitatea de absorbție a 

suportului 
REZISTENȚA LA ABRAZIUNE/FRECARE UMEDĂ Clasa 4 (>70 µm după 40 cicluri) 
MOD DE APLICARE Pensulă, Trafalet, Pulverizare cu aparate 

airless 
% DILUARE (cu apă) 20 - 25 (pensulă), 15 – 20 (trafalet), 30 -35% 

(airless) 
TEMPERATURA  PENTRU APLICARE +5/+35 
UMIDITATE  RELATIVĂ  PENTRU APLICARE % ≤ 85 
GROSIME RE COMANDATĂ (µm per strat) 35 - 50 
CURĂȚARE  ECHIPAMENTE  LUCRU/APLICARE cu apă 
TIMPI  USCARE (25°C – 65% U.R.) 1 oră (uscat), după 6 ore (al doilea strat) 

 



 
 
APLICARE 

- Suprafețe de interior, noi: se verifică astfel încât suprafața să fie perfect uscată, nu mai 
puțin de 4 săptămâni pentru tencuieli simple și 2 săptămâni pentru tencuieli mixte. 
Se efectuează o netezire completă și unde este necesar se acoperă cu chitul Polistuck 
Stucco  - pastă, cod 770.770 pentru acoperirea de imperfecțiuni, pori, se șlefuiește, se 
curăță. Se aplică un strat cu rol izolator cu Isoacryl cod 521.521 și după 4 – 6 ore se 
aplică cel două straturi de UNIVERSAL MATTla un interval de timp de 6 – 7 ore 
între primul și al doilea strat. 

- Suprafețe de interior cu vopsea veche: se elimină toate urmele de mucegai care au fost 
tratate în prealabil cu clor sau cu dezinfectant Via la Muffa cod 526.526. Se elimină 
toate resturile ale vopselei inițiale, care se decojesc, se îndreaptă eventualele 
imperfecțiuni cu chitul Polistuck Stucco  - pastă, cod 770.770 pentru acoperirea de 
imperfecțiuni, pori, se șlefuiește, se curăță. Se aplică un strat cu rol izolator cu 
Isoacryl cod 521.521 și după 4 – 6 ore se aplică cele două straturi de TEXWHITE la 
un interval de timp de 6 – 7 ore între primul și al doilea strat. 

 
DEPOZITARE 
- Produsul nedesfăcut se depozitează în spații uscate și răcoroase pe o durată de până 

la 24 de luni, 
- Produsul diluat nu se conservă, 
- După deschidere, recipientul se închide cu atenție. 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
Pentru informațiile cu privire la manipularea produsului precum și colectarea corectă a 
deșeurilor vă rugăm să consultați Fișa tehnică de securitate. 
 
Cat a/BA -  Valoarea limită EU pentru COV (Compușii Organici Volatili) pentru această categorie: 
30g/l (2010) 

Valoarea COV pentru produs preparat pentru utilizare: 25g/l 

 

 

Conținutul expus în prezenta fișă tehnică este rezultatul experienței noaste extinse, ținând cont de 
faptul că nu putem controla modul în care este folosit produsul, nu putem oferi garanții. 


