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STATUS 100% ACRYLIC 
 

VOPSEA ACRILICĂ 
 
 

DESCRIERE 
 

STATUS 100% ACRYLIC este o vopsea acrilică de o 
calitate excepțională, ideală pentru exterior. Prezintă 
proprietăți de respingere a apei, rezistență excepțională la 
condiții meteo severe și a radiațiilor UV de-a lungul 
timpului. Are o aderență puternică pe toate tipurile de 
suprafețe vechi și noi, precum masa de șpaclu din 
sistemul de termoizolare, tencuieli, beton, tinci, gips-
carton, lemn etc.  

APLICARE 
 

 Recomandată pentru aplicarea la exterior, pe 
suprafețe vechi sau noi. 

 

 
Acest produs este inodor, se usucă rapid şi nu are efecte 
nocive asupra omului şi mediului înconjurător. Formula sa 
specială oferă permeabilitate excelentă, flexibilitate ridicată și 
rezistență la spălări frecvente.Uşor de aplicat, are o excelentă 
putere de acoperire şi o performanță ridicată. Asigură un 
finisaj mat excepțional.  
 
 
 
 
 Se poate aplica ca strat de finisare/decorare pe termosistem, 
beton, tencuială, tinci, gips-carton, lemn  etc. 

 
AVANTAJE-CARACTERISTICI 

 
• Nu este nocivă şi nu conține solvenţi.  
• Fără miros. 
• Nu conţine amoniac. 
• Grad de impermeabilitate ridicat. 
• Flexibilitate care asigură rezistență la 

microfisuri. 
• Capacitate excelentă de respiraţie a 

suprafeţelor  
• Extrem de rezistentă la radiații UV. 
• Rezistență deosebită la condiții meteo 

severe.  

 
• Rezistentă la spălat. 
• Uscare rapidă 
• Acoperire 

excelentă. 
• Lucrabilitate 

ridicată. 
 
 

 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

Înainte de aplicare, suprafaţa trebuie neapărat să fie 
curată, uscată, fără materiale friabile, praf, mucegai, 
grăsime. Îndepărtaţi toate reziduurile şi vopseaua veche 
exfoliată. Dacă este necesar să gletuiţi, folosiţi STATUS 
100% CHIT ACRILIC şi, după ce se ususcă, șlefuiți şi 
îndepărtaţi bine praful. Pentru a acoperi crăpăturile mari, 
folosiţi chitul rapid STATUS ONE COVER, într-o 
singură aplicare, fără şlefuire. Pe suprafeţele noi, aplicaţi 
un prim strat de STATUS ACRYLIC PRIMER sau 
STATUS DUR PE BAZĂ DE APĂ. În cazul 

suprafețelor acoperite cu  ciment, masă de șpaclu sau tencuială 
proaspăte, lăsaţi-le să se usuce complet, cel puţin o lună, 
înainte de a aplica vopseaua.  Pe gips-carton și pentru 
revopsirea suprafețelor care anterior au fost vopsite cu var sau 
pe suprafețe murdare ( funingine, fum, graffiti, mucegai, 
umiditate, ulei etc), amorsați  mai întâi cu STATUS DUR. Nu 
vopsiți niciodată suprafețele care pot conține umiditate. Mai 
întâi asigurați-vă că sursa umidității a fost remediată și 
suprafața este complet uscată.

 
APLICARE 
 
Înainte de utilizare, amestecaţi bine conţinutul 
recipientului, diluaţi-l corespunzător şi aplicaţi 1-2 
straturi de vopsea. Aplicaţi cel de-al doilea strat după cel 
puţin 2-3 ore de la aplicarea primului strat. După 
utilizare, închideţi bine recipientul pentru a păstra 
produsul în condiţii bune pentru o viitoare utilizare. 
Produsul poate fi depozitat într-un recipient bine închis, 
fără nicio problemă pentru o perioadă îndelungată.  
 

 
Lăsaţi 20-30 de zile înainte de a spăla suprafeţele 
proaspăt vopsite şi30-40 zile înainte de a spăla vopseaua 
aplicată pe tencuieli proaspăte sau pe suprafeţele de beton. 
 
Bazele STATUS se folosesc exclusiv cu sistemul de 
colorare STATUS pentru a crea nuanţe variate şi nu se 
utilizează fără adăugarea coloranţilor STATUS speciali. 
Folosirea culorilor foarte închise în vopselurile mate care sunt 
supuse spălării frecvente nu este recomandată.
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USCARE REVOPSIRE  
   

 
Uscată la atingere în 1-2 ore. Complet rezistentă la 
spălare după 4 săptămâni. 

 
Lăsaţi 2-3 ore înainte de a aplica din nou. Timpul de uscare 
se referă la condiţiile ambientale normale (25ºC, 60% 
umiditate). Timpul de uscare poate să difere în cazul 
variaţiilor de temperatură şi umiditate.

 
NUANȚE CONSUM 

  

 
Valabilă în alb şi în mii de nuanţe prin sistemul de 
colorare STATUS. 

 
10-12 m² / lt, depinzând de textura suprafeţei şi de 
absorbanţă

 
  

UNELTE CURĂȚAREA UNELTELOR 
  

 
Pensulă, rolă şi pistol. 

 
Imediat după utilizare, colectați vopseaua rămasă într-un 
recipient şi curăţaţi uneltele, folosind apă caldă cu săpun. Nu 
aruncaţi apa reziduuală în canalizare.

 
AMBALARE DEPOZITARE 

  

 
Disponibil în recipiente de plastic de 0.75 l, 3 l, 10 l. 

 
Depozitat în recipiente originale, etanşe, în loc uscat la 
temperaturi cuprinse între +5°C şi +35°C, timp de 24 luni de 
la data producţiei. 

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV) 
 

•   Conţinutul maxim admis de VOC (Directiva 
2004/42/EC) pentru categoria de produs A/a "Pereţi 
interiori maţi & plafoane (luciu ≤ 25 @ 60°)”, Tip 
Y, FAZA II: 40 gr/l. 
• Maximum de conţinut VOC a produsului gata de 

aplicare: 35 g / l.  
  
  

TEMPERATURA DE APLICARE  
  

 
Nu aplicaţi când temperaturile sunt sub 10ºC sau înainte 
de a ploua. În timpul aplicării, suprafaţa nu trebuie să fie 
expusă direct radiaţiei solare. 
Condiţiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot 
afecta calităţile finale ale produsului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul şi experienţa 
companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credintă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu 
recomandările Thrakon. Din cauza imposibilităţii, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile reale la şantier, precu m şi procedurile de aplicare a produsu lui, compania 
nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informaţiilor 
menţionate în prezenta fişă teh nică sau orice alte recomandari şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o 
suprafaţă limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. 
Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în conformi tate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile d in prezenta 
broşură anulează orice versiune anterioară.
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STATUS 100% ACRYLIC 
 
VOPSEA ACRILICĂ 

 
PRECAUȚII 

 
Pentru informaţii privind utilizarea în siguranţă, depozitarea 
şi îndepărtarea produsului citiţi informaţiile de pe etichetă şi 
cea mai recentă fişă de siguranţă a produsului. Fişa de 
siguranţă a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de 

 
 
 
 
vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereţi 
sfatul autorităţilor locale cu privire la aruncarea şi colectarea 
deşeurilor.

 
 
 
 
 
 
 
              
  

CARACTERISTICI TEHNICE 
   

UNITĂȚI 
  

STANDARD 
  

VALOARE 
 

          

  Densitate (20ºC) Alb și baze   (g/ml)  EN ISO 2811.01-02 1,42 ± 0,05  
           

  Vâscozitate    (cps)  Brookfield 10.000-20.000  
            

  pH       ISO 976-96 8-8,7  
           

  Luciu (65º)    (mm)  EN ISO 2813-99 < 7  
  Îmbătrânire accelerată când este expus la razele UV (2000 

ore) 
  

(°C) 
 
ISO 11507-97 

 Nu există o alterare a 
      peliculei 
            

  Diluția de apă    (% v/v) -  5-10  
              

               
Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 0C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca ele să varieze în funcţie de condiţiile predominante 
de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbanţa substratului. 
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