
Sfaturi pentru
vopselele de interior
Ca un curcubeu pentru 
proprii dvs. patru pereți!



Milioane de nuanțe 

Sistemul de nuanțare HORNBACH

Sculele necesare

Zugrăvitul pas cu pas

Pregătirea pereților

Produsele
Meister Polar Weiss Plus

Meister Polar Weiss

Extraweiss

Latex-Superweiss

Trockenbaufarbe

Prokeran 

Anti-Schimmelweiss

Vedere de ansamblu asupra produselor

Cuprins
Cu vopselele HORNBACH puteți acoperi orice suprafață. Calitățile 
produselor sunt de categoria 1: prelucrare simplă, acoperire bună 
și un grad mare de alb. Aproape toate calitațile pot fi mixate prin 
sistemul modern de mixare. Multitudinea de nuanțe este parctic 
nemărginită și pot fi oricând refăcute. Vopselele pe bază de latex și 
cele speciale sunt potrivite pentru încăoerile solicitante. Vopselele 
de interior Hornbach reprezintă stadiul tehnologiei.
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Efect metalic sau sclipitor?
La noi nu decideţi doar culoarea, ci şi efectul acesteia. Centrul nostru 
de mixare a culorilor face posibil acest lucru: Adăugaţi culorii dorite
de dvs. particulele ce dau strălucire pentru a obţine efectul sclipitor 
ales sau realizaţi nuanţa vopselei dvs. cu efect metalic în Centrul nos-
tru de mixare a culorilor. Consilierul HORNBACH vă va sfătui cu plăcere.

Recunoaşteţi toate culorile care pot fi mixate
cu aceste efecte, după semnul acesta.

1. Alegeți nuanța dorită:
Sistemul de nuanțare HORNBACH conține peste 
1.000.000 de culori, mixabile la peste 20 de 
produse și se numără printre cele mai bune 
sisteme internaționale de nuanțare ale pieței. 
Pentru a vă ușura selecția, Hornbach vă oferă 
numeroase indicii:
• paletarul de culori cu peste 1000 dintre cele  
 mai frumoase nuanțe,
• dulapul cu mostrare cu peste 400 de nuanțe  
 care pot fi luate gratuit,
• sau aduceți propria mostra, care poate fi   
 scanată și redată exact.

2. Permiteți să vi se mixeze tonul
de culoare dorit:
La Info-vopsele găsiți personalul nostrum 
competent, care vă va sprijinii în alegerea 
nuanței. Puteți allege între diferite cantități și 
calități. 

3. Aplicați vopseaua aleasă:
Culoarea care ați ales-o, o putem mixa și după 
ani de zile.

Milioane de nuanțe 
 – sistemul de nuanțare HORNBACH
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Logoul HORNBACH-MIX vă arată 
care dintre produsele noastre 
pot fi mixate.

Metallic Glamour



Decisiv pentru un rezultat bun este alegerea 
corectă a sculelor. În magazinul HORNBACH 
găsiți pensulele, trafaleții și pulverizatoarele 
perfecte pentru produsele noastre. După 
utilizare, uneltele trebuiesc curățate cu 
atenție pentru a le utiliza de mai multe ori. 
Cel mai bine curățați pensulele si trafaleții 
cu apă imediat după folsință.
Sfat: Pentru o pauză în timpul muncii nu 
trebuies să spălați sculele. Înveliți pensulele 
și trafaleții într-o folie de aluminiu sau o 
pungă,astfel acestea nu se usucă și pot fi 
utilizate în continuare.  

Sculele necesare 
 – Întrebuințare și curațare

Pensulă lată softTouch 
pentru surafețe mari 
100 mm

Pensulă lată
35-60 mm

Trafalet din lână de oaie
pentru o suprafață fină și 
substraturi structurate

Trafalet pentru o suprafață 
fină și substraturi structu-
rate

Trafalet pentru o suprafață fină și 
substraturi ușor structurate

Trafaletul cu microfibre
pentru suprafețe extrem de fine, 
fără structură de trafalet

Trafaletul pentru suprafețe 
fine, fără structură de trafalet
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Bidinea pentru 
zugravi



Zugrăvitul pas cu pas
Cele mai importante sfaturi de prelucrare 
pentru un rezultat perfect:

Înainte de a începe cu zugrăvitul, luați în considerare unele 
sfaturi, ale profesioniștilor, care vă ușurează și grăbește 
munca. Abia atunci pereții și tavanul capătă strălucirea pe 
care o doriți: 
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2. Amorsare
“Partenerii” dvs. de încredere sunt bi-
dinelele clasice și grundul de profunzime 
HORNBACH. Aplicați grundul uniform pe 
suprafață, evitați ca acesta să se prelingă. 
Deoarece este marea parte este compusă 
din apă, grundul poate fi aplicat și seara 
și lasat să pătrundă peste noapte. Apoi 
puteți începe cu decorarea creativă a 
pereților și tavanelor cu vopseaua HORN-
BACH de diferite nuanțe sau albă. 

1. Lipirea
Lipirea pe muchile soclului, ramelor de fe-
restre și uși, întrerupătoarelor și prizelor, 
delimitarea mobilei etc. face parte din 
pregătirele importante. O completare utilă 
este lipirea foliei de acoperire direct cu 
banda de hârtie. Astfel protejați podelele 
sau mobila de posibili stropi de vopsea. 
Acordați atenție la lipirea bună, altfel s-ar 
putea să se întrepătrundă culorile. 

4. Începeți cu canturile și colțurile
La canturi și colțuri puteți urmări lini-
le cel mai bine cu o pensulă plată. De 
recomandat este și trafaletul mic cu o 
lățime maximă de 10 cm. Pentru a evita 
o delimitare la prize și întrerupătoare, ar 
fi bine să îndepărtați capacele acestora. 
Vă recomandăm însă să procedați astfel 
doar în cazul în care curentul a fost int-
rerupt de la tabloul de siguranțe. Începeți 
să zugrăviți suprafața completă în timp ce 
canturile și colțurile sunt umede. 

3. Tavanul întâi
Logic este să începeți cu tavanul. Astfel 
puteți șterge eventuali stropi de pe perete 
cu o cârpă umedă. Coada telescopică pen-
tru trafalet vă scutește de munca nesigură 
de pe scară. După terminarea tavanului, 
puteți trece la pereți. 

5. Vopseaua aplicată încrucișat
Aplicați vopseaua cu un trafalet lat de 
sus în jos, după care mai treceți o dată 
peste în direcție orizontală, pentru uni-
formizare. Încercați să întrepătrundeți 
cațiva centimetri din stratul următor 
de pe suportul curat cu stratul anteri-
or. După ce ați uniformizat vopseaua 
încercați să treceți cu trafaletul încă o data în aceeași direcție, de preferat, de sus în 
jos. Zugrăviți suprafețele continue, umed în umed, astfel opțineți rezultatul optim. La 
eventualele ferestre, lucrați în direcția luminii. 

n Testați mai întâi suportul
Ștergeți cu mâna, fără a apăsa, pe 
suprafețele care urmează a fi zugravite. Dacă 
o să constatați că suportul este nisipos sau 
prafuit, atunci nu peteți zugrăvi peste el. 
Recomandare: curățați zona, apoi întăriți-o 
cu grundul de profunzime HORNBACH. Dacă 
zugrăvelile mai vechi se șterg cu o lavetă 
umedă, acestea indică faptul că sunt aplicate 
pe humă. Trebuiesc îndepărtate cu apă și 
perie. După uscare se aplică grundul de 
profunzime HORNBACH. Abia apoi se va aplica 
stratul de vopsea.  

n Testarea puterii de absorbție
Presați pe perete un burete bine îmbibat în 
apă. Dacă pe perete rămâne o urmă intensă 
de umezeală, acest lucru indică faptul că 
suportul are o suprafață puternic absorbantă. 
Curățați peretele (ex. mătură) și apoi amorsați 
cu grundul de profunzime HORNBACH. Prin 
aceasta obțineți o suprafață cu putere de 
absorbție uniformă care o să redea un strat 
final optim. 

n Testarea rezistenței cu bandă de hârtie
Testul cu banda vă oferă informații despre 
stabilitatea suportului. Pentru aceasta trebuie 
să lipiți bine aprox. 8 cm de bandă de hârtie pe 
perete după care o dezlipiți. Dacă pe bandă se 
desprin bucăți din vechea zugrăveală, atunci 
aceasta trebuie îndepărtată. Defectele apărute 
se acoperă cu glet. Apoi se va aplica grundul de 
profunzime HORNBACH. 



      

MeiSTer Polar WeiSS PluS

Meister Polar Weiß Plus este o lavabilă mată de cea mai bună 
calitate, pe bază de dispersie, cu acoperire într-un singur strat
pentru pereți și tavane în interior. Pentru tencuieli, gips, plăci de 
gipscarton, tapete cu model din hartie, tapete din fibre rugoase,
precum şi pentruacoperirea de straturi vechi intacte pe bază de 
dispersie. Alb ca zăpada, acoperire perfectă - acoperă într-un
singur strat! Randament maxim- consum minim! Rezistentă 
lauzură, permite transferul de aer, inodoră, cu nivel redus de 
emisii.

• garanție la acoperire
• foarte ușor de prelucrat
• foarte rezistentă la uzură

Scule
Pensulă, trafalet, pulverizator. Curăţaţi cu apă imediat după 
utilizare.

Consum
1 litru este suficient pentru până la 13 m² la aplicarea într-un 
singur strat, în funcţie de substrat.

Cantități
• 5 L   • 10 L   • 15 L
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Verificat conform EN 13300

Capacitate de 
acoperire

Clasa 1 în condiţiile unui 
randament de 
aproximativ 7 m²/litru 

substraturi închise la 
culoare, cu capacitate 
ridicată de contrast

Clasa 2 În condiţiile unui 
randament de 
aproximativ 10 m²/litru

substraturi deschise la 
culoare, netede

Rezistenţă la 
frecarea umedă

Clasa 2 Erezistenţă foarte mare la curăţare (rezistenţă la 
frecare conform DIN 53778)

Pentru prelucrare 
recomandăm 
HORN BACH  

Sicherheits-Tiefgrund

Indicaţie:

TO

P -P R O D UKT

prin plusul de pigment alb

Tehnologiede top
Tehnologie de top

Acoperă intrun 

singur strat! 



MeiSTer Polar WeiSS

Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată cu apă 
care asigură un strat de acoperire de înaltă calitate pentru pereţi 
şi plafoane. Pentru tencuieli, gips, plăci de gipscarton, tapete 
cu model din hârtie, tapete din fibre rugoase, precum şi pentru 
acoperirea de straturi vechi intacte pe bază de dispersie. Alb ca 
zăpada, acoperire perfectă şi randament ridicat. Rezistentă la 
uzură, permite transferul de aer, inodoră, cu nivel redus de emisii. 
Nu formează picături şi stropi, foarte uşor de prelucrat.

• acoperire perfectă
• rezultate excepționale
• superlavabilă, mată

Scule
Pensulă, trafalet, pulverizator. Curăţaţi cu apă imediat după 
utilizare.

Consum
1 litru este suficient pentru până la 10 m² la aplicarea într-un 
singur strat, în funcţie de substrat.

Cantități
• 2,5 L   • 5 L   • 10 L   • 15 L
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Pentru prelucrare 
recomandăm 
HORN BACH  
 Acryl-Grund

Indicaţie: 

Verificat conform EN 13300

Capacitate de 
acoperire

Clasa 1 în condiţiile unui 
randament de 
aproximativ 7 m²/litru 

substraturi închise la 
culoare, cu capacitate 
ridicată de contrast

Clasa 2 În condiţiile unui 
randament de 
aproximativ 10 m²/litru

substraturi deschise la 
culoare, netede

Rezistenţă la 
frecarea umedă

Clasa 2 Erezistenţă foarte mare la curăţare (rezistenţă 
la frecare)

Glamour



exTraWeiSS
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Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată cu apă 
pentru pereţi şi plafoane la interior. Pentru tencuieli, gips, 
plăci de gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre 
rugoase, precum şi pentru acoperirea de straturi vechi intacte 
pe bază de dispersie. Grad ridicat de acoperire. Rezistentă la 
uzură, permite transferul de aer, inodoră, cu nivel redus de emisii. 
Calitate foarte ridicată, ideal pentru vopsele noi şi de renovare în 
întreaga locuinţă.

• lavabilă
• lasă peretele să respire
• vopsești bine și ieftin

Scule
Pensulă, trafalet, pulverizator. Curăţaţi cu apă imediat după 
utilizare.

Consum
1 litru este suficient pentru aproximativ 6 m² la aplicarea într-un 
singur strat, în funcţie de nuanţă şi de substrat.

Cantități
• 2,5 L   • 5 L   • 10 L   • 15 L

Pentru prelucrare 
recomandăm 
HORN BACH  
 Acryl-Grund

Indicaţie: 

Verificat conform EN 13300

Capacitate de acoperire Clasa 2 în condiţiile unui randament de 
aproximativ 6 m²/litru

Rezistenţă la spălare Clasa 3 (lavabil)



laTex-SuPerWeiSS
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Vopsea pe bază de latex cu aspect mătăsos pentru straturi foarte 
rezistente la uzură şi spălare, aplicate pe pereţi şi plafoane la 
interior. Pentru tencuieli, gips, plăci de gipscarton, tapete din 
fibre rugoase şi din fibre de sticlă, precum şi pentru acoperirea de 
straturi vechi intacte pe bază de dispersie. Ideală pentru spaţii 
intens circulate, de exemplu spaţii comerciale, şcoli, camere 
pentru copii, coridoare, casa scării. Capacitate ridicată de 
acoperire. Inodoră, cu nivel redus de emisii. Nu formează picături 
şi stropi, uşor de prelucrat.

• vopsea pe bază de latex cu aspect mătăsos 
• acoperire foarte bună
• superlavabilă, ușor de curățat

Scule
Pensulă, trafalet, pulverizator. Curăţaţi cu apă imediat după 
utilizare.

Consum
1 litru este suficient pentru aproximativ 6 m² la aplicarea într-un 
singur strat, în funcţie de substrat.

Cantități
• 2,5 L   • 5 L   • 10 L

Pentru prelucrare 
recomandăm 
HORN BACH  
 Acryl-Grund

Indicaţie: 

Verificat conform EN 13300

Capacitate de acoperire Clasa 2 în condiţiile unui randament de 
aproximativ 6 m²/litru

Rezistenţă la spălare Clasa 1 rezistenţă optimă la curăţare (rezistenţă 
la frecare)

R
EG

EL

MÄSSIG KO NTROLLIERT

Metallic
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Vopsea de dispersie, solubilă în apă, mată, cu efect de grunduire 
integrat special pentru suprafeţe de zidărie uscată pentru 
spaţiile de interior. Pentru aplicarea directă pe gips, plăci din 
gips-carton, plăci din fibră gipsată, pentru tencuieli interioare, 
beton, tapete gofrate din hârtie, tapete din hârtie cu rumeguş, 
pentru aplicarea pe zugrăveli anterioare mate, intacte, efectuate 
pe bază de dispersie. Putere de acoperire excelentă şi pe 
suprafeţele intermediare netezite cu şpaclul. Nu este necesară 
grunduirea. Are efect aderent şi nivelator. Rezultat vizibil după 
doar o singură aplicare. Rezistentă, aero-permeabilă, inodoră, 
săracă în emisii, prelucrare foarte uşoară.

• putere de acoperire maximă
• efect aderent şi egalizator
• nu este necesară grunduirea

Scule
Pensulă, trafalet, pistol de vopsit. Curătaţi ustensilele cu apă 
imediat după folosire.

Consum
1 litru este suficient pentru ca. 6-8 m² pentru o singură aplicare 
în funcţie de suprafaţă. Determinaţi consumul exact printr-o 
aplicare de probă.

Cantități
• 5 L   • 10 L

R
EG

EL

MÄSSIG KO NTROLLIERT

TroCkenBaufarBe 1. aplicaţi stratul de 
grund

Şi doar aplicarea finală!

2. Prima aplicare

Verificat conform EN 13300

Capacitate de acoperire clasa 2 în condiţiile unui randament de 
aproximativ 6 m²/litru

Rezistenţă la frecarea umedă clasa 1 lavabil

Acoperă d
irect

pe gips-carton!
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Vopsea de dispersie specială, foarte rezistentă, mată pentru 
zugrăveli pe tavan şi pe perete, extrem de insensibile şi lavabile 
pentru spaţiile din interior. Ideală pentru nuanţe de culoare inten-
se, cu capacitate de acoperire ridicată, uşor de prelucrat.

• rezistentă împotriva urmelor şi la lustruire
• capacitate extremă la curăţare umedă
• rezistentă la zgârieturi şi abraziune

Scule
Pensulă, trafalet. Curătaţi ustensilele cu apă imediat după folosire.

Consum
1 litru este suficient pentru ca. 6 m² pentru o singură aplicare, în 
funcţie de suprafaţă.

Cantități
 • 1 L   • 5 L   • 10 L

R
EG

EL

MÄSSIG KO NTROLLIERT

Prokeran

Pentru su
prafețe r

obuste ș
i cu 

durată d
e viață în

delungată.

MINIMIZEAZă
EfECTuL dE SCRIERE

CAPACITATE EXTREMă 
LA CuRăţARE uMEdă

PENTRu SuPRAfEţE 
duRABILE

Efect ceramic:

Lianţii speciali pe bază de 
acril, materiile prime ceramice 
şi pigmenţii de calitate formează 
împreună o peliculă de suprafaţă 
rezistentă care este extrem 
de rezistentă la solicitarea 
mecanică. Pelicula mată de 
vopsea este rezistentă la frecare 
precum o vopsea cu latex, fără 
să formeze pete lucioase sau 
să-şi piardă aspectul mat. 
Predispoziţia nuanţelor de culori 
închise de a avea urme albe de la 
zgâriere şi frecare (predispoziţia 
de a avea urme) este redusă în 
mod clar.

Verificat conform EN 13300

Capacitate de acoperire clasa 2 în condiţiile unui randament de 
aproximativ 6 m²/litru

Rezistenţă la frecarea umedă clasa 1 lavabil

Pentru prelucrare 
recomandăm 
HORN BACH  
 Acryl-Grund

Indicaţie: 
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Vopsea mată pe bază de dispersie care poate fi diluată 
cu apă cu protecţia stratului de acoperire (PT 7). Previne 
formarea mucegaiului pe pereţi/plafoane expuse la vapori 
de apă la interior. Pentru tencuieli, beton, gips, plăci de 
gipscarton, tapete cu model din hârtie, tapete din fibre 
rugoase, precum şi pentru acoperirea de straturi vechi 
intacte pe bază de dispersie. Pentru bucătărie, baie 
şi zone cu punţi termice. Substanţele active fungicide 
protejează fiabil împotriva contaminării cu mucegai. 
Capacitate ridicată de acoperire. Foarte eficient, inodor, 
nu formează picături şi stropi.

• alb, mat
• acoperire foarte bună
• acțiune eficientă

Scule
Pensulă, trafalet. Se aplică numai prin întindere, în 
niciun caz nu se stropeşte şi nu se pulverizează. Curăţaţi 
cu apă imediat după utilizare. 

Consum 
1 litru este suficient pentru aproximativ 6 m² la aplicarea 
într-un singur strat, în funcţie de substrat.

Cantități
• 1 L   • 2,5 L   • 5 L   • 10 L

Verificat conform EN 13300

Capacitate de 
acoperire

Clasa 2 În condiţiile unui randament de aproximativ 6 m²/litru

Rezistenţă la 
spălare

Clasa 3 (lavabil)

R
EG

EL

MÄSSIG KO NTROLLIERT

anTi-SCHiMMelWeiSS



Grad de luciu mat mat mat zijdeglans

Grad de alb

Putere de acoperire  PluS
Rezistență la umezeală

Consum 10 L până la 130 m² 10 L până la 100 m² 10 L până la 60 m² 10 L până la 60 m²

Cantități 5 / 10 / 15 1 / 2,5 / 5 / 10 / 15 2,5 / 5 / 10 / 15 2,5 / 5 / 10

Raport de acoperire Verificat conform EN 13300 clasa 1
(În condiţiile unui randament de aproximativ 
7 m²/litru)

Verificat conform EN 
13300 clasa 1
(În condiţiile unui randament 
de aproximativ 7 m²/litru)

Verificat conform EN 
13300 clasa 2
(În condiţiile unui randa-
ment deaproximativ 6 m²/
litru)

Verificat conform EN 
13300 clasa 2
(În condiţiile unui randa-
ment de aproximativ 6 m²/
litru)

Rezistență la frecare Verificat conform EN 13300 clasa 2 Verificat conform EN 
13300 clasa 2

Verificat conform EN 
13300 clasa 3

Verificat conform EN 
13300 clasa 1

Grade de calitate  PluS
Proprietăți  � foarte ușor de prelucrat

 � foarte rezistentă la uzură
 � putere foarte mare de acoperire

 � acoperire perfectă
 �  rezultate 
excepționale

 � superlavabilă, mată

 � lavabilă
 �  lasă peretele să 
respire

 �  vopsești bine și 
ieftin

 �  vopsea pe bază 
de latex cu aspect 
mătăsos 

 �  acoperire foarte 
bună

 �  superlavabilă, ușor 
de curățat

Nuanțabile prin sistemul de
mixare HORNBACH

Glamour Metallic

Nu uitați de accesorii Trafalet, pensulă, coadă telescopică,
bandă de hârtie, folie de acoperire,
băț pentru amestecat, grătar

exTraWeiSS

Vedere de ansamblu asupra pr oduselor

24

MeiSTer Polar WeiSS
PluS MeiSTer Polar WeiSS laTex-SuPerWeiSS



Grad de luciu mat stumpfmatt mat

Grad de alb

Putere de acoperire

Rezistență la umezeală

Consum 10 L până la 60 - 80 m² 10 L până la 60 m² 10 L până la 60 m²

Cantități 5 / 10 1 / 5 / 10 1 / 2,5 / 5 / 10

Raport de acoperire Verificat conform EN 13300 clasa 2
(În condiţiile unui randament de aproximativ 
6 m²/litru)

Verificat conform EN 13300 clasa 2
(În condiţiile unui randament deaproximativ 
6 m²/litru)

Verificat conform EN 13300 clasa 2
(În condiţiile unui randament deaproximativ 
6 m²/litru)

Rezistență la frecare Verificat conform EN 13300 clasa 1 Verificat conform EN 13300 clasa 3 Verificat conform EN 13300 clasa 3

Proprietăți  � putere de acoperire maximă
 � efect aderent şi egalizator
 � nu este necesară grunduirea

 �  rezistentă împotriva urmelor  
şi la lustruire

 �  capacitate extremă la  
curăţare umedă

 �  rezistentă la zgârieturi  
şi abraziune

 � alb, mat
 � acoperire foarte bună
 � acțiune eficientă

Nuanțabile prin sistemul de
mixare HORNBACH

Nu uitați de accesorii Trafalet, pensulă, coadă telescopică,
bandă de hârtie, folie de acoperire,
băț pentru amestecat, grătar

Prokeran anTi-SCHiMMelWeiSS

Vedere de ansamblu asupra pr oduselor
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TroCkenBaufarBe



Caseta tehnic

HORNBACH Baumarkt AG,
Str. Hornbach Nr. 1721,
Comuna Domnești, Cod Poștal 077090

© Toate informațiile, datele și rezultatele din această broșură, au fost 
verificate cu atenție de către autori cu cele mai mari cunoștințe. Totuși 
nu sunt de exclus greșeli în conținut. De aceea autorii nu răspund de nicio 
obligație sau garanție. Nu sunt răspunzători de posibile neclarități.

Această operă, inclusiv toate părțile acesteia, este o marcă înregistrată. 
Fiecare modificare fără acordul scris Hornbach Baumarkt AG nu se acceptă 
și se pedepsește. Acest aspect este valabil în special pentru fotocopii 
sau alte orice alt tip de modificări, traduceri sau prelucrare a sistemelor 
electronice și a mașinilor de mixat, în special în cazul in care acestea sunt 
însoțite în totalitate sau parțial de activități comerciale. 
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