
Capacitate recipient: 500 ml 

 
 

 

Alpina Whiteboard Paint 
Vopsea poliuretanică, bi-componentă, tip whiteboard 

 
 

 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 

Alpina Whiteboard Paint transparent 
este o vopsea poliuretanică, bi-
componentă, în dispersie apoasă, 

care creează o suprafață ce permite 
scrierea (și apoi ștergerea) cu marker 
special tip whiteboard. 

 

 
Proprietăţi: 

Această vopsea oferă multiple 
posibilități, permițând scrierea de 
texte, desene, proiecte, sau idei 

inovative în birouri, săli de ședințe, 
meniuri în restaurante, etc. 

 

Declaraţii de produs conform 
VdL-RL01: 

Rășină stiren-acrilică, dioxid de titan, 
carbonat de calciu, apă, aditivi, 
conservanți. 

 

 

Nuanţa: 

Transparent. 

 

Liant:  
Rășină poliuretanică bi-componentă, 

în dispersie apoasă. 

 
 
Măsuri de securitate: 
(valabil la data publicării) 
Poate provoca o reacție alergică a 
pielii. Dacă este necesară 
consultarea medicului, țineți la 
îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, 
pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi 
mănuşi de protecţie/echipament de 
protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE 
CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu 
multă apă și săpun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-
one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Sfaturi pentru alergici: telefon de 
urgență +40 21 318 36 06 (Luni-
Vineri intre orele 8:00-15:00) 
Institutul Național de Sănătate 
Publică. 

 

 

Depozitare: 

La rece, ferit de îngheţ şi raze solare.                  
Recipientul desigilat se păstrează 
bine închis. 
 

Dezafectare: 
Pot fi reciclate 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. 

 

 

 

Consum: 

Strat de grund: Alpina Tiefgrund 
cca. 50-200 g/m2 (soluție diluată) 

Strat intermediar şi final: 

Alpina Whiteboard Paint cca. 100-
120 ml/m2/strat. 

 

Timp de uscare:  

La +20°C şi 65% umiditate relativă a 
aerului, este uscat la suprafață după 
cca 30 de minute. Uscat la 

atingere după cca 2 ore și poate fi 
revopsit (strat suplimentar aplicat cu 
rola) după cca 24 de ore. Întărit 

complet (se poate scrie cu marker tip 
whiteboard pe suprafața ei) după cca 
7 zile. 

 

 

 

 

 

 

 

Straturi suport recomandate: 

Suporturile trebuie să fie 
curate, uscate şi fără 
substanţe de separare. 
Vă rugăm să consultați fişa tehnică 
nr. 650 „Straturi suport și pregătirea 
lor” în vederea determinării 
compatibilității produsului pe 
diferitele straturi suport și pregătirea 
lor specială. 

 

Aplicare: 
Se omogenizează cele două 
componente (A și B) foarte bine, prin 
turnarea componentei B în A. Se 

amestecă min. 2 minute. Produsul se 
utilizează imediat după omogenizare. 
Acesta poate fi folosit 

max. 1 oră după omogenizare. A nu 
se aplica produsul după depășirea 
acestui timp. A nu se dilua 

vopseaua. 
 

 

Procedeul de aplicare:   

La aplicare (cu rola) se va evita 

aplicarea în grosimi excesive. Se 

prelucrează ud-pe-ud utilizând o rolă 

pentru produse poliuretanice bi-

componente, sau o rolă cu fir scurt din 

Nailon. Se recomandă aplicarea 

următorului strat (cu rola) după cca 24 

de ore. Cca. 60 min. la temperatura de 

+20°C şi 60% umiditatea relativă a 

aerului. Temperaturile mai mari 

scurtează, temperaturile mai mici 

prelungesc durata de prelucrabilitate. A 

nu se aplica produsul după 

depășirea acestui timp.

Limita inferioară/superioară a 
temperaturii pentru aplicare și 
uscare: 

Temperatura materialului, aerului și a 
stratului suport: minim +5°C până la 
max. +30°C. 

 

 

Curăţarea sculelor: 

Instrumentele de lucru se vor curăța 
cu apă și săpun imediat după 
folosire.  

 

Important: 
Recomandăm utilizarea unor 

markere pentru whiteboard de 

calitate (de ex. Edding, sau Pilot). 

Curățarea poate fi efectuată uscat, 

sau cu o cârpă din microfibre umedă 

/ cu soluție de curățat whiteboard. 

Informaţii tehnice Nr. R047 • Data: Mai 2021 
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           


