
Capacitate recipient: 2,5 / 9 / 15 Litri 

 

 

AlpinaLatex  
Cea mai bună vopsea Alpina cu un aspect nobil mat. 

Vopsea de interior pe bază de dispersie cu înaltă capacitate de acoperire • mată • 
foarte rezistentă la uzură • cu difuzie bună • cu miros redus • diluabilă cu apă  • 
ușor de aplicat  • se poate nuanța cu Alpina Color. 

Ecologică, săracă în emisii – fără solvenți, fără emolienți. 

 
 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 

Pentru vopsitorii de înaltă calitate a 
pereţilor şi a tavanelor, foarte 
rezistente la frecare, cu un aspect 
nobil mat. 

Vopsea de interior din clasa de top, cu 
emisii reduse. Destinată ca strat nou 
sau de renovare în toate încăperile 
sensibile din locuinţe sau spaţii 
publice deoarece nu emană mirosuri 
neplăcute atât pe durata aplicării cât 
şi pe durata uscării. 

 

Proprietăţi: 

AlpinaLatex este foarte ușor de 
aplicat, acoperă foarte bine și se 
usucă foarte repede. 

Diluabilă cu apă, ecologică şi cu miros 
redus deoarece este săracă în emisii. 
Cu capacitate de difuzie. Uşor de 
aplicat, aderenţă foarte bună, nu se 
îngălbeneşte, se usucă fără urme de 
rolă. 

Calitate conform DIN EN 13300 

Grad de acoperire:  Clasă 1 
Cu o productivitate de cca. 8 m

2
/Ltr. 

Rezistență la uzură prin frecare umedă:  Clasă 2 

Corespunde termenului de rezistent  
la frecare după  DIN 53 778 

Grad de luciu:                  mat 

Declaraţii de produs 
conform VdL-RL01: 

Compoziţie: dispersie pe bază de 
acetat de polivinil, dioxid de titan, 
silicaţi, carbonat de calciu, apă, 
aditivi, conservanţi 
(metilizotiazolinonă, 
benzizotiazolinonă. Poate provoca o 
reacție alergică. 

 

Sfaturi pentru alergici la 
izotiazolinonă:  
telefon de urgență +40213183606 
(Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) 
Institutul Național de Sănătate 
Publică. 

 

Densitate: 1,47 g/cm³ 
 
Liant:  
Dispersie sintetică conform  

DIN 55 945. 

Nuanţa: 

Alb.                       

Vopseaua se poate nuanța cu 
coloranți Alpina Color. 

Sfaturi pentru siguranță: 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La 
aplicarea prin pulverizare se va folosi 
filtru combinat A2/P2. La șlefuire se 
vor folosi filtre pentru praf P2. A se 
utiliza numai în spații bine ventilate. A 
nu mânca, bea sau fuma în timpul 
utilizării produsului. În caz de contact 
cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat 
cu apă. A nu se arunca la canalizare. 
A se evita dispersarea în mediu. 
Curățați uneltele imediat după 
utilizare cu apă și săpun. A se 
consulta fișa cu date de securitate.  

 
Cod produs Vopsele  
şi Lacuri: M-DF01 

 

Depozitare:  

La rece, ferită de îngheţ. 
 

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 



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

 

 

 

Compoziţia straturilor: 

Un strat saturat şi uniform de 
AlpinaLatex, diluat cu max. 5% apă.  

Pe suprafeţele contrastante se aplică 
în prealabil un strat de grund din 
Alpinaweiß Seidenlatex diluată cu 
max. 10% apă.  

Pe suprafețele puternic sau 
neuniform absorbante se aplică un 
strat de grund cu Alpina Tiefgrund. 

Pentru evitarea de suprapuneri 
vizibile, se va vopsi fără întrerupere, 
ud-pe-ud. 

 

Aplicare:   

Se aplică cu pensula, rola sau prin 
pulverizare. 

Uneltele utilizate se curăţă cu apă şi 
săpun. Respectați indicațiile pentru 
pulverizare de la producătorul 
aparatului. 

 

Consum: 

Cca. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi 
netede. Pe suprafeţe rugoase 
consumul creşte corespunzător. 

 

Temperatura minimă de lucru: 

+ 5°C pentru suport şi aer. 

 

Timp de uscare:  

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a 
aerului, este uscat la suprafață  și se 
poate aplica un nou strat după 4-6 
ore. Este uscată în profunzime și 
poate fi supus unor solicitări după cca. 
3 zile. 

Temperaturile mai scăzute şi 
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. Pentru tencuielile noi 
trebuie păstrat un timp de uscare de 
minim 3 săptămâni. 

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, se îndepărtează praful şi se 
aplică un grund pe bază 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 prin periere. Pe betonul 
foarte absorbant se aplică un strat de 
grund cu Alpina Tiefgrund sau Alpina 
Grund Concentrat. 

 

Zidărie aparentă din cărămidă 
și din gresie calcaroasă: 

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 şi lucioase se 
şlefuiesc iar apoi se aplică direct 
vopseaua. 

Suprafeţe fără capacitate 
portantă: 

Suprafeţele 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 foarte bine suprafaţa.  

 

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.  

 

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 în prealabil vopseaua 
specială Alpina Bad- Und Küchen 
Spezialfarbe. 

 

Suprafeţele pătate cu nicotină: 

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

 

Mici suprafeţe defectuoase: 

După pregătirea corespunzătoare, se 
repară conform indicaţiilor de 
prelucrare şi, după caz, se aplică 
ulterior un strat de grund. 

 

Informaţii tehnice Nr. 201 • Noiembrie 2019 
Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a 

experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 

aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere 

compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare.  

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 

 

Aplicare             Suporturile recomandate şi pregătirea acestora  


