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DESCRIERE 

 

STATUS  RIPOLIN  este un email de calitate superioară 

pe bază de solvent, pentru utilizarea la interior și exterior, 

pe suprafețe noi sau deja vopsite, dar corespunzător 

pregătite. Este concepută în special pentru  suprafețe din 

lemn, precum uși, ferestre, tocuri, dulapuri etc. Poate fi, de 

asemenea, utilizată pentru suprafețe din metal și pereți. 

 

Este un produs special deoarece prezintă lucrabilitate ușoară și 

capacitate de întindere excelentă. Oferă acoperire perfectă și 

creează o peliculă uniformă, ce rezistă la spălări frecvente și 

condiții meteorologice adverse timp de mai mulți ani.  

Produsul este rezistent la îngălbenire și își păstrează 

elasticitatea pentru o lungă perioadă.  

 
 

GAMA DE APLICARE 
 

 Creată special pentru vopsire după pregătirea 

corespunzătoare a suprafețelor din lemn (uși, ferestre, 

tocuri, dulapuri etc.), din metal și pereți. 

 Se poate aplica atât pe suprafețe interioare, cât și exterioare, 

precum și pe suprafețe deja vopsite. 

 

 
AVANTAJE – CARACTERISTICI 

 
 Lucrabilitate ușoară 

 Capacitate de întindere excelentă 

 Grad de alb ridicat 

 Rezistență la spălări frecvente și condiții 

meteorologice severe 

   Rezistență crescută la îngălbenire 

   Acoperire excelentă 

   Elasticitate de lungă durată 

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

 

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și curățată de praf, 

grăsime sau rugină, pentru o bună aderență. Înlăturați toate 

materialele friabile și straturile de vopsea exfoliate. 

Suprafețele vopsite se vor șmirghelui și se va îndepărta praful. 

   Suprafațe noi din lemn: trebuie să fie pregătite 

corespunzător pentru netezirea nodurilor, protecție 

împotriva  

 

cariilor și aplicarea chitului adecvat.  Se aplică apoi 1-2 

straturi de STATUS ENAMEL UNDERCOAT. 

   Suprafețe noi din metal: după ce suprafața din metal a 

fost smirgeluită și rugina înlăturată, aplicați 1-2 straturi 

de STATUS RUST PRIMER. Pentru pereți, aplicați mai 

întâi un strat de STATUS ENAMEL UNDERCOAT. 

    
 APLICARE 

Amestacați bine conținutul recipientului înainte de 

utilizare, diluați corespunzător și aplicați produsul, 

având grijă să acoperiți toate punctele dificile ale 

suprafeței, precum colțurile, golurile etc. 

Reco ma nd a t  pentru protecția împotriva îngălbenirii 

la suprafețe interioare închise, niciodată expuse luminii 

solare (ex. beciuri). 

După aplicare, închideți etanș recipientul, pentru a preveni 

întărirea și a asigura utilizarea ulterioară. Poate fi depozitată 

în siguranță într-un recipient etanș pentru un timp 

îndelungat. În cazul în care este necesar un al doilea strat, 

aplicați la cel puțin 16 ore după primul strat. Pe suprafețe 

minerale (glet, tencuială, tinci etc), aplicarea se va face 

după cel puțin 30-40 de zile. 
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USCARE                                                                    REVOPSIRE 
 

Uscare la atingere după 4-6 ore.  

Perfect rezistent la spălare după 4 săptămâni. 
Aplicați următorul strat după 16 ore.  Timpul de uscare este cel 

indicat pentru condiții ambientale normale   (temperatură 25ºC,   

umiditate   60%). Orice diferență în temperatura mediului ambiant și 

umiditate poate produce modificări în timpii de mai sus. 

  

NUANȚE                                                                   CONSUM 

 
 Alb satinat, mat, lucios. 

 Mii de nuanțe satinate sau lucioase cu ajutorul 

sistemului de colorare STATUS. 

 

14-16 m²/lt, pe suprafețe corespunzător pregătite, 

întotdeauna depinzând de gradul de absorbție al suprafeței și 

diluție. 

 
 UNELTE                                                                 CURĂȚAREA UNELTELOR 

 
Pensulă sau trafalet.                                                                        Imediat după utilizare, curățați pensula sau trafaletul cu 

WHITE SPIRIT și apoi cu apă fierbinte și detergent. Nu 

aruncați resturile în apa freatică.  
 

AMBALARE                                                             DEPOZITARE 

 
Disponibil în recipient metalice de: 

 375ml, 750ml , 2.5lt pentru alb satinat sau lucios. 

 375ml, 750ml pentru alb mat. 

În recipientul original, închis etanș, în locuri uscate și la 

temperaturi cuprinse între +5°C and +35°C timp de 36 luni 

de la data fabricației. 

 
 COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (VOC) 

 

   Conținut VOC maxim admis   (Directiva nr. 

2004/42/ΕC) pentru Α/g “Suprafețe din lemn 

interioare sau exterioare, decorațiuni și pardoseli,” 

Tip D, ETAPA ΙΙ: 300 gr/lt. 

   Conținut VOC maxim admis în produsele gata de 

utilizare: 295 gr/lt. 

   Diluție maximă: 3%. 

 

 

TEMPERATURA DE APLICARE 

 
Nu aplicaţi când temperaturile sunt sub 5ºC sau înainte 

de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu va fi direct 

expusă la razele UV. 

Condițiile meteo severe în timpul sau imediat după aplicare ar 

putea afecta proprietățile 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-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în 
conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, 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 
legală pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandări 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 conformitate cu eventualele condiţii 
comerciale ale companiei. Informaţiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.



 

 
 

CARACTERISTICI TEHNICE  UNITĂȚI STANDARD VALOARE 
 

Bază    
 

      Rășini alchidice 

Vâscozitate  (sec) Flow Cup N
o
4 180 ± 60 

 Mat   < 15 
Luciu (60º) Satin  EN ISO 2813-99 20-50 

 Gloss   > 90 
 

Întărire (König) după 7 zile  
 

(sec) 
 

ISO 1522-00 
 

35±15 

Aderență (transversal STATUS  ENAMEL 

UNDERCOAT PAINT ) 
  EN ISO 2409-95            0-1 

 

Îmbătrânire accelerată la radiații UV (1000ore)  
 

(°C) ISO 11507-97                
fără alterări ale 

peliculei 
Diluare cu terebentină  (% din volum) Până la 3% 
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PRECAUȚII   
  

Pentru informații despre utilizarea în siguranță, depozitarea și 

eliminarea produsului, citiți informațiile de pe etichetă și cele 

mai recente MSDS despre produs, disponibile la cerere 

pentru profesioniști. 

Resturile de vopsea nu vor fi eliminate înpreună cu deșeurile 

obișnuite. Solicitați infromații de la autoritățile locale cu privire la 

eliminarea sau înlăturarea deșeurilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Notă: Măsurătorile au fost efectuate în mediu de laborator la o temperatură de +23
0
C, umiditate relativă 50 % și fără ventilație. Valorile pot varia în funcție de condițiile de la punctul de lucru, cum ar fi 

temperatura,umiditatea, ventilația și gradul de absorbție al substratului. 
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