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STATUS ALL WEATHER 
 
                VOPSEA IZOLATOARE 
                ELASTOMERICĂ 
 

 
            DESCRIERE 

 
STATUS ALL WEATHER este rezultatul unor cercetări de 

durată şi a unor teste exhaustive sub toate condițiile meteo. Este 

o vopsea elastomerică inovatoare care acoperă şi izolează, în 

acelaşi timp, pereţii exteriori, asigurând protecţie absolută 

împotriva umezelii, contaminanţilor chimici şi carbonatării 

betonului, oferind o durabilitate excepţională. Formula sa 

specială creează o membrană elastică, care acoperă toate micile 

fisuri, 

 
“urmează” contracţiile şi dilataţiile suprafeţei şi, datorită filtrelor 

încorporate împotriva radiaţiilor UV, rămâne flexibilă fără a se fisura 

sau exfolia. Este soluţia ideală pentru vopsirea şi protejarea 

clădirilor, mai ales în mediul urban, montan şi în zonele industriale. 

Capacitatea sa de a preveni apariția mucegaiul și depozitarea 

agenților poluanți pe suprafața ei are ca rezultat autocurățarea la 

fiecare ploaie puternică. Este uşor de aplicat, are acoperire excelentă 

şi performanţă ridicată. 
 
 
           GAMA DE APLICARE 
 

• Potrivit pentru aplicarea la exterior pe suprafețe de 

zidărie noi sau vechi și pe suprafețe interioare  supuse 

spălării frecvente, precum școli, spitale, garaje, fabrici etc. 

Se aplică pe toate tipurile de suprafeţe noi şi vechi, 

  
            AVANTAJE - CARACTERISTICI 
 

 Produs fără solvenţi. 

 Fără miros. 

 Elasticitate ridicată. 

 Asigură o transpiraţie a suprafeţei. 

 Extrem de rezistentă la UV. 

 Rezistentă mare la poluanţii chimici. 

 Protecţie excepţională împotriva 
carbonatării betonului. 

 
            PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
 

 

Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că suprafaţa este curată, 

uscată, solidă şi fără praf, mucegai sau grăsime. 

Îndepărtaţi vopseaua deteriorată sau exfoliată. Acolo 

unde sunt necesare reparațiile, folosiţi chitul de reparații 

STATUS 100% ACRYLIC PUTTY, şi după uscare 

şlefuiţi suprafaţa şi îndepărtaţi bine praful. Dacă există 

rosturi, fisuri sau alte tipuri de deschideri cu grosime de 

până la 3 cm, folosiți chitul STATUS ONE COVER, 

aplicând un singur strat, fără a fi necesară șlefuirea. 

 
 
 
 
 
precum tencuială, beton amprentat, gips-carton, lemn etc. De 

asemenea, se aplică pe membrane asfaltice sau pe substraturile 

poliuretanice pentru a proteja împotriva radiaţiei solare.  
 
 
 
 
 Rezistență excepțională la condiţiile atmosferice adverse 

(ploaie, îngheţ, căldură). 
 Ultralavabilă. 

 Acoperire excelentă. 

 Lucrabilitate ridicată. 

 Perfomanţă extraordinară. 
 
 
 
 
 
 
Pe suprafeţele noi aplicaţi mai întâi un strat de STATUS 

ACRYLIC PRIMER sau de STATUS DUR pe bază de apă. În 

cazul suprafeţelor acoperite cu tencuială proaspătă sau cu 

ciment, lăsaţi suprafeţele să se usuce bine, timp de cel puţin o 

lună înainte de vopsire. Pe plăci de gips-carton, suprafețe 

murdare sau suprafețe vopsite anterior cu vopsele de calitate 

inferioară, aplicați mai întâi amorsa STATUS DUR.  

Nu vopsiţi niciodată suprafeţele care pot conţine umezeală. 

Mai întâi, remediați problema umidității, apoi asiguraţi-vă că 

suprafaţa este complet uscată. 
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 APLICARE 

 
Amestecaţi bine înainte de utilizare, diluaţi corespunzător 

şi aplicaţi 1-2 straturi de vopsea. Lăsaţi cel puţin 4 ore 

înainte de a aplica al doilea strat. Închideţi bine 

recipientul după utilizare pentru a păstra vopseaua în 

condiţii bune pentru o utilizare ulterioară.   
Lăsaţi 20-30 zile înainte de a spăla suprafeţele proaspăt 

vopsite şi 30-40 zile înainte de a spăla tencuielile noi, 

vopsite proaspăt sau suprafeţele de beton. 

 
 
 

 
Puteţi depozita vopseaua nediluată într-un recipient etanş 

pentru perioade mai lungi de timp, fără a afecta calitatea 
produsului.  
Bazele STATUS se folosesc exclusiv cu sistemul de 

colorare STATUS pentru a crea nuanţe variate şi nu se 

utilizează fără adăugarea coloranţilor speciali STATUS. 

Nu este recomandată folosirea culorilor foarte închise în 

vopselurile mate, care sunt supuse spălării frecvente.

 
 USCARE  REVOPSIRE 
    

 Uscată la atingere în 1-2 ore. Complet rezistentă la 
Lăsaţi 4-6 ore înainte de a aplica din nou. Timpul de uscare  

spălare după 4 săptămâni. 
 

  se  referă  la  condiţiile  ambientale  normale  (25ºC,  60% 
   

   umiditate).  Timpul  de  uscare  poate  să  difere  în  cazul 
   variaţiilor de temperatură şi umiditate. 

 

 NUANŢE  CONSUM 
    

 Disponibil în alb şi mii de nuanţe, prin sistemul de colorare  
8-10 m²/l, funcție de textura suprafeţei şi de absorbanţă.  STATUS.  

   

    

 UNELTE  CURĂŢAREA UNELTELOR 
    

 Pensulă, trafalet 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 3 l, 

10l. 

 
Se depozitează în recipiente originale, etanşe, în loc uscat, la 

temperaturi cuprinse între +5°C şi +35°C, timp de 24 luni de 

la data producţiei.  
            COMPUŞI  ORGANICI  VOLATILI (COV) 
 

 Conţinutul maxim permis de VOC content (Directiva        Conţinutul  maxim  de  VOC  al  produsului  gata  de 
2004/42/EC)  pentru  produsele  din  categoria  A/c utilizare: 35 gr/l. 
“Ziduri exterioare şi substraturi minerale”,  Tip  Y,  
FAZA II: 40 gr/l. 

 
           TEMPERATURA

 
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 - H OW - 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, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul 

specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legal ă pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandari şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. 

Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectuez e o testare pe o suprafaţă limitată în urma adecvării produselor pentru e ventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile 

produselor sale fără o notificare prealabila. T oate c omenzile v or fi aprobate num ai în urm a acceptării celor de mai sus şi în conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile 

din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară. 
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           PRECAUŢII 

 
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.  

 

         

  SPECIFICAŢII TEHNICE   UNITĂŢI STANDARD  VALOARE 

  Densitate (20ºC) Alb şi baze  (g/ml) EN ISO 2811.01-02 1.42 ± 0.05 
        

  Vâscozitate   (cps) Brookfield 12.800-14.400 
        

  pH    ISO 976-96 8-8.7 
        

  Luciu (65 º)   (mm) EN ISO 2813-99 < 10 
  Durabil la aderenţă (cu amorsa STATUS DUR pe bază de solvenţi)  (MPa) IN 4624-03 2 
  

Îmbătrânire accelerată la expunerea razelor UV (2000h)  
(°C) ISO 11507-97  Nu există o alterare 

    a peliculei         

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

         
  Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 

0
C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca ele să varieze în funcţie de condiţiile pred OMINANTE 

  de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbanţa substratului .      
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