
GHID DE VOPSIRE PE SANTIER ,
a plăcilor din fibre de lemn mono sau multistrat
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* Acest mic ghid este elaborat în conformitate cu practicile de vopsire din fabircile Heraklith. Cu toate acestea datorită erorii umane, a condițiilor 

atmosferice etc., rezultatele pot varia. Plăcile se pot livra vopsite direct din fabrică. Vă rugăm să contactați departamentul nostru de vânzări pentru 

informații cu privire la cantitățile minime solicitate și la timpul de livrare.

** Consultați fișa tehnică a vopselei și țineți cont de timpii de uscare recomandați de către producător

Tip de vopsea recomandat*

Vopsele de dispersie de apă pentru interior:

3Densitate: ~ 1.60 g/cm

Vâscozitate:       110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gradul de luciu: mat,  < 5 la  85° (ISO 2813)

Consum: approx. 260 - 290 g/mp

Aplicarea vopselei**:

Se recomandă utilizarea unei pompe de tip airless:

Primul strat: 200 g/mp

Al doilea strat: 100 g/mp

Important!
Pentru a vă asigura că plăcile își păstrează performanțele declarate, se 

recomandă să nu folosiți mai mult de 300 g / mp de vopsea. O placă 

se va manipula mereu de către doi oameni. Când manipulați plăci din 

fibre de lemn vopsite, purtați întotdeauna mănuși curate și uscate. 

Mâinile murdare și / sau transpirate pot pata stratul superior.

Pentru culori luminoase plăcile din  cu liant alb 
(ciment alb)

recomandăm lemnfabricate 
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