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FRESCO 

Vopsea de var pentru interior 
 

 

 

 

Domeniu de utilizare: Vopseaua de var pentru interior FRESCO îmbină calităţile tradiţionale 

ale varului stins cu un aspect estetic superior, satinat, şi aplicabilitate mai uşoară. Este o 

vopsea igienizantă folosită pentru zugrăvirea interioară a depozitelor, pivniţelor, locuinţelor, 

caselor din chirpici. Permite difuzia vaporilor, degajă un miros proaspăt de var, nu conține 

solvenți sau aditiv biocid. 

 

Sortiment: 

Vopseaua cu peliculă mată albă se comercializează în găleţi din plastic de 4 şi 14 litri. 

 

Mod de aplicare: Se amestecă bine vopseaua, după care se aplică cu pensula sau rola.  

 

Nu se va vopsi la temperaturi ale încăperii mai mici de +5°C. 

 

Pregătirea suprafeței, utilizare: Suprafața ce urmează a fi vopsită se curăță de praf, 

impurități, grăsimi, și se îndepărtează porțiunile care prezintă leziuni. Tencuiala proaspătă se 

lasă să se usuce cel puțin 3–4 săptămâni înaintea vopsirii (la temperatura de 20°C și 

umiditatea aerului de 65%). Porțiunile afectate de mucegai sau ciuperci se dezinfectează cu 

soluție anti mucegai HERA. Vopseaua Fresco se poate aplica pe orice strat suport bun 

absorbant, pe tencuieli minerale cu mortar de var și ciment. Nu se poate aplica pe suprafețe 

vopsite cu vopsea lavabilă, vopsea cu aracet, email, vopsea de ulei, lac, pe suprafețe din lemn 

sau material plastic. A nu se folosi amorse acrilice! Pentru grunduire folosiți Fresco diluat cu 

apă. Vopseaua Fresco se poate colora numai cu pasta colorantă AQUAKOLOR, sau cu 

coloranți pe bază de pigmenți anorganici, în proporție de max. 3%. Vopseaua colorată odată 

preparată nu se poate păstra pentru utilizări ulterioare. Uneltele de lucru se vor spăla cu apă. 

 

Rentabilitate: 8 m2/litru, într-un strat 

 

Nr. recomandat de straturi: 2-3 straturi 

 

Diluare: la nevoie cu apă. 

 

Temperatura de uscare, la 23 °C:  2 ore   

 

Reaplicare, la 23 °C:  4 ore   

 

Densitate, la 23 °C: 1,36  g/cm3 

 

Conţinut de substanţe nevolatile, min.: 43% (120 °C/2 ore) 

 

 

natural, igienic, permite aerisirea peretelui 
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Termen de valabilitate: se poate utiliza până la data înscrisa pe ambalaj (ziua/luna/anul), 

(depozitat la temperatura de 5–25°C, în ambalajul original sigilat). 

 

Compoziție: apă, materiale de umplere, var, liant pe bază de dispersii 

 

Componenţi periculoşi: hidroxid de calciu 5-9,9% 

 

Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/C): 40g/l (2010) 

Acest produs conține max. 40 g / l COV. 

 

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C0. 

 

 
Pericol 

 

H314  Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

P101   Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului. 

P102  Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului. 

P280   Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție 

a ochilor/ echipament de protecție a feței. 

P301 + P310  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P304 + P340  ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în 

stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 

P405   A se depozita sub cheie. 

P501  Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 

2011 privind regimul deșeurilor. 

 

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile 

de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea 

pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale. 

 

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL. 

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41 

tel/fax 0266/312757 

Internet: www.trilak.ro 

 

Member of the PPG Group 
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