
 

 

Alpina Blackboard Paint 
Vopsea pentru efect de tablă de scris mată. 
 

 

 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 

Alpina Blackboard Paint este o 
vopsea acrilică de strat final care 
poate transforma orice suprafață de 
perete într-o tablă de scris. Suprafața 
vopsită este foarte rezistentă la 
zgârieturi, de aceea se poate scrie cu 
cretă fără ca vopseaua să se 
deterioreze. Destinată în special 
pentru birouri, camera copiilor sau 
bucătărie. 

 
Proprietăţi: 

Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros 
redus, cu emisii reduse și fără 
solvenți, suprafețe de înaltă 
robustețe, cu o strălucire intensă a 
culorii, ușor de aplicat, rezistentă la 
dezinfectanți și la agenți de curățare 

Calitate conform DIN EN 13300 

 

Rezistenţă la uzură prin frecare umedă: Clasă 1 

Corespunde termenului de rezistent  
la frecare umedă după  DIN 53 778 

Grad de luciu:                  mat sau satinat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compoziţie: : 

Rășină acetat de polivinil, pigmenți, 
silicați, celuloză, ceruri parafinice, 
apă, aditivi, conservanţi. 

Conţine Metilizotiazolinonă, Benzizo-
tiazolinonă. 

 

Liant:  
Dispersie sintetică conform DIN 55 
945. 

Nuanţa: 
Negru. La cerere se pot realiza în 
fabrică și alte culori. 
Pe suprafețele continue, se va folosi 
vopsea cu număr de şarjă/colorate 
identic. 

Reţineţi: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf 
P2. A se utiliza numai în spații bine 
ventilate. Este interzis consumul de 
alimente și băuturi, precum și fumatul, 
în timpul utilizării. La contactul cu ochii 
sau pielea, se spală imediat cu multă 
apă. A nu se arunca la canalizare. A 
se evita dispersarea în mediu. 
Curățați uneltele imediat după 
utilizare cu apă și săpun. A nu inspira 
vaporii formați la pulverizare. A se 
consulta instrucțiunile speciale/fișa cu 
date de securitate. 
 
Cod produs Vopsele şi Lacuri: 
M-DF01 

 

Depozitare: 

La rece, ferit de îngheţ. 

Recipientul desigilat se păstrează 
bine închis. 
 

Dezafectare: 
Se reciclează numai ambalajele 
goale. Resturile lichide de material se 
dezafectează la un punct de colectare 
a vopselelor/lacurilor vechi, resturile 
uscate de material ca deșeuri din 
construcții și demolări, ca deșeuri 
municipale sau menajere. 
 
 
 
 
 

Informaţii Tehnice 

Capacitate recipiente: 2,5 Litri 



          În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 

Compoziţia straturilor: 

Se aplică două straturi finale de 
Alpina Blackboard Paint. Pe 
suprafețele de mari dimensiuni, 
vopseaua Alpina Blackboard Paint se 
poate dilua cu max. 3% apă. 

 

Procedeul de aplicare:   

Vopseaua se amestecă bine înainte 
de aplicare. Pentru aplicarea cu rola 
pe suprafețele netede se vor folosi 
role cu o lungime medie a firului (14-
18 mm) ce nu duc la acumularea de 
material la capete. Alpina Blackboard 
Paint se aplică în mod uniform și se 
prelucrează ulterior într-o singură 
direcție. 

 

Consum: 

Cca. 120-125 ml/m2 pe strat, pe 
suporturi netede. Pe suprafeţe 
neuniforme consumul creşte 
corespunzător. Consumul exact se 
poate stabili după efectuarea unor 
probe. 

 

Temperatura minimă de lucru: 

+ 5°C pentru suport şi aer. 

 

Timp de uscare:  

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a 
aerului, vopseaua este uscată la 
suprafață și se poate revopsi după 4-
6 ore. Este uscată în profunzime după 
cca. 3 zile. Rezistență la solicitări 
(scriere) se obține după un timp de 
uscare de 14 zile.  

Temperaturile mai scăzute și 
umiditatea crescută a aerului 
prelungesc timpul de uscare. 

 

 

 

 

 

Suporturile trebuie să fie 
curate, uscate şi fără substanţe 
de separare. 

 

Tencuieli minerale 

Tencuielile solide, cu absorbţie 
normală se vopsesc fără grunduire 
prealabilă.  

Pe tencuielile poroase, nisipoase, 
absorbante, se aplică un strat de 
grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina 
Grund Concentrat. 

Tencuielile cu conţinut de ipsos se 
şlefuiesc cu foaie abrazivă 
îndepărtându-se pojghiţa de 
sinterizare, se îndepărtează praful şi 
se aplică un grund cu conţinut de 
solvent. 

 

Plăcile de ghips-carton:  

Se îndepărtează prin şlefuire urmele 
produse prin şpăcluire. Se aplică un 
strat de grund cu Alpina Tiefgrund sau 
Alpina Grund Concentrat.   

 
Beton: 

Eventualele reziduuri de substanţe 
neaderente precum şi substanţele 
făinoase, nisipoase, trebuie 
îndepărtate. Se aplică un strat de 
grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina 
WeissGrund.  

 

Zidărie din cărămidă de gresie 
calcaroasă şi de cărămidă 
aparentă : 

Se vopsesc fără o pregătire 
prealabilă. 

 

Suprafeţe acoperite cu o 
vopsea sau tencuială pe bază 
de răşini sintetice în stare bună: 

Straturile anterioare de vopsea mată 
şi uşor absorbante se vopsesc fără o 
prelucrare prealabilă. Straturile vechi 
lucioase se şlefuiesc bine si se aplică 
direct vopseaua. 

Suprafeţe fără capacitate 
portantă: 

Suprafeţele cu vopsea de dispersie 
sau lac fără capacitate portantă  sau 
tencuieli pe bază de răşini sintetice 
deteriorate se îndepărtează complet 
prin şlefuire, periere, răzuire şi se 
curăţă bine de praf. 

 

Straturi de vopsea pe bază de 
clei:  

Se spală bine suprafaţa şi se aplică 
un strat de grund cu Alpina Tiefgrund 
sau Alpina Grund Concentrat. 

 

Tapetele nevopsite de tip 
rugos, în relief sau imprimate 
pe hârtie: 

Se vopsesc fără o tratare prealabilă. 

 

Tapet neaderent: 

Se înlătură în totalitate. Se spală 
resturile de maculatură şi de adeziv. 
Se aplică un strat de grund cu Alpina 
Tiefgrund sau Alpina WeissGrund. 

 

Suprafeţele atacate de 
mucegai: 

Mucegaiul, respectiv ciupercile se 
îndepărtează mecanic prin periere şi 
răzuire umedă. Suprafeţele se spală 
apoi cu Alpina Schimmel-Entferner şi 
se lasă să se usuce bine. 

Recomandăm a se identifica cauzele 
apariţiei mucegaiurilor şi pe cât posibil 
înlăturarea acestora. 

Se aplică un strat de bază cu Alpina 
Antischimmel-Farbe. 

 

Suprafeţele pătate cu nicotină: 

Petele de nicotină se spală bine cu 
apă după care se lasă să se usuce 
bine. Se aplică un strat de grund cu 
Alpina Nikotinsperre. 

 

Mici suprafeţe defectuoase: 

După o pregătire corespunzătoare, se 
repară conform indicaţiilor de 
prelucrare şi, după caz, se aplică 
ulterior un strat de bază cu 
Alpinaweiss. 

 

Aplicare          Suporturile recomandate şi pregătirea acestora  
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experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 
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DAW Benţa România S.R.L . 
Sâncraiu de Mureş, Str. Principală 
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureş 

Email:alpina@caparol.ro 
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354 
Internet: www.alpinacolor.ro 

 


