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STATUS SUPREME 

Vopsea ultra top All in One 
ecologică cu finisaj eggshell  

 

DESCRIERE 

 
STATUS SUPREME este o vopsea  ultra top, ecologică, 

cu finisaj eggshell, concepută pe baza unei tehnologii 

Stain-Blocking de ultimă generație, care oferă  un finisaj 

exceptional, deosebit de elegant, catifelat, cu un luciu 

discret și natural, incomparabil cu alte finisaje. Această 

vopsea inovatoare integrează cele mai bune tehnologii 

pentru a oferi avantaje incomparabile într-un singur 

produs. Formula  Ultimate Stain-Blocking este  special 

concepută să împiedice penetrarea celor mai agresive pete 

în pelicula de vopsea. Prezintă proprietăți superioare de 

îndepărtare a murdăriei, astfel încât pot fi curățate cu 

ușurință până și cele mai persistente pete, cum ar fi petele 

de alimente, bauturi, markere etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CleanGuard oferă rezistență excelentă la produsele chimice de 

curățare de uz casnic, în timp ce clasa 1 de lavabilitate oferă 

rezistentă excepțională la spălări intense și repetate, vopseaua 

menținându-și frumusețea timp îndelungat. Filmul Nanontech 

asigură o protecție excelentă a suprafețelor împotriva 

zgârieturilor și a exfolierii. Vopseaua STATUS SUPREME a 

fost testată împotriva celor mai persistente pete, zgârieturilor 

și, a unui grad ridicat de uzură, astfel că se poate curăța chiar 

și cu un burete abraziv. Este ideală pentru suprafețele care 

necesită o durabilitate deosebită. Tehnologia avansată Color 

Block este concepută să asigure culori extrem de pătrunzătoare 

și de vii, care își mențin aspectul proaspăt și atrăgător, oferind 

frumusețe de lungă durată, în mii de nuanțe.   
 

 
 

Este vopseaua ideală pentru familii active și pentru 

încăperile intens circulate, precum dormitoarele copiilor, 

sufragerii, bucătării, băi și alte încăperi care pot necesita 

curățare frecventă.   

         
 

De asemenea, este perfectă pentru utilizarea în centre medicale, 

spitale, unități hoteliere și unități de învățământ. 

 
 
AVANTAJE - CARACTERISTICI  
 
• Formula Ultimate Stain-Blocking   
• Rezistență remarcabilă împotriva celor mai agresive 

pete în pelicula de vopsea 

• Rezistentă excepțională la spălări intense și repetate 

• Asigură o protecție excelentă a suprafețelor 

• Lucrabilitate de excepție  
 
 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI  
 
Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că suprafaţa este curată, 

uscată, solidă şi fără praf, mucegai şi grăsime. Înlăturaţi 

vopseaua veche scorojită sau deteriorată. Dacă sunt 

necesare reparații super fine, folosiţi chitul STATUS 

100% ACRYLIC şi, după ce se usucă, şlefuiţi suprafaţa 

şi înlăturaţi bine praful. Dacă există fisuri mari, 

folosiţi chitul STATUS ONE COVER, pentru a umple 

fisurile, aplicându-l într-un singur strat, fără şlefuire.  

 
 
 
 
• Putere de acoperire excelentă  
• Rezistență excelentă la uzură și îmbătrânire 

• Potrivit pentru dormitoarele copiilor, grădinițe, școli și 

spitale.  
 
 
 
 
 
  
 

Pe suprafeţele noi sau care se revopsesc, aplicaţi mai întâi un 

strat de amorsă Status Elite- 2 in 1 White Primer. 

 

 
 
APLICARE  
Amestecaţi bine înainte de utilizare, diluaţi corespunzător 

şi aplicaţi 1-2 straturi de vopsea. Lăsaţi cel puţin 2-3 ore 

înainte de a aplica al doilea strat. Culorile deschise acoperă 

suprafața prin aplicarea a două straturi. Culorile închise pot 

necesita mai multe straturi pentru obținerea unei rezultat 

excelent. În astfel de cazuri, vă recomandăm colorarea 

bazei într-o nuanță deschisă din aceeași gamă de culoare, 

pentru a facilita acoperirea.

 
 
 
Închideţi bine recipientul după utilizare pentru a păstra 

vopseaua în condiţii bune pentru o utilizare ulterioară. Puteţi 

păstra vopseaua nediluată într-un recipient etanş pentru 

perioade mai lungi de timp, fără a afecta calitatea produsului. 

Curățarea suprafeței se va face după cel puțin 7 zile de la 

aplicarea vopselei. Frecați ușor cu o cârpă umedă, apoi stergeți.  



 
 

 

USCARE  

 

Uscată la atingere în 1-2 ore. Complet rezistentă la 

spălare după 7 zile. 

 
 
 

 

REVOPSIRE  

 

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 
  

 

Disponibil în alb şi în mii de nuanţe prin sistemul de 

colorare STATUS. 14-18  m²/lt,  în funcție de textura suprafeței și absorbție. 

  
  

UNELTE CURĂȚAREA UNELTELOR 
  

  
Pensulă, trafalet sau pistol de vopsit. 

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

 

AMBALARE DEPOZITARE 
  

  
Disponibil în cutii metalice de 2,5 lt, 5 lt și 9 lt. 

 
Produsul poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat, într-

un spațiu ventilat, la o temperatură de peste 0 °C, timp de 36 

de luni de la data producției A se păstra într-un loc răcoros și 

uscat. 
 

 COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)  COMENTARII 
     

 
CLASA COV : (a) Pereţi interiori maţi & plafoane 

 (luciu ≤ 25 @ 60°)  

Mai multe informații cu privire la motivele pentru care acest 

produs a fost acordată eticheta ecologică a UE poate fi găsită 

pe site-ul UE: 

 Limita C.O.V: 10 gr/lt  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 

 Diluția maximă cu apă: 10% v/v    

 
Conținutul maxim de C.O.V al produsului gata  

de utilizare : 7,8 gr/lt    

     

 TEMPERATURA    
     

 

 

Nu aplicaţi când temperaturile sunt sub 10ºC. 

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, precum 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 din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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Vopsea ultra top All in One 
ecologică cu finisaj eggshell  

 

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) (g/ml) EN ISO 2811.01-02 1.40 ± 0.03 
     

 Vâscozitate (cps) Brookfield 10.000-16.000 

 pH  ISO 976-96 7.5-8.5 

 Luciu (60º)  EN ISO 2813-99 < 10 

 Clasa de lavabilitate (CLASA) EN ISO 11998-02 1 

 Diluția cu apă (%vv) - 5-10 
     

     
Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +230C, 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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