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Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza celui mai nou stadiu al tehnicii şi a experienţei noastre din tehnologia de aplicare. Având 
în vedere multitudinea de suprafeţe de suport şi condiţiile privind obiectul posibile, datele furnizate în fişă nu îl eliberează pe utilizator de 
obligaţia acestuia rezultată din regulile generale de bune practici , de a verifica pe propria lui răspundere în ceea ce priveşte adecvarea 
şi utilitatea pentru scopul de utilizare preconizat (de ex. prin aplicări de probă etc.). Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru aplicaţii 
care nu sunt menţionate în mod clar în prezenta fişă. Vă rugăm ca în aceste cazuri, înaintea executării să contactaţi departamentul 
nostru privind tehnologia de aplicare. Acest lucru este valabil în special în cazul combinării cu alte produse. La apariţia unei noi ediţii, 
toate fişele tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea.  
Puteţi obţine informaţii suplimentare la 00 800/ 63333782 (apel gratuit pentru reţelele fixe din Germania, Austria, Elveţia, Ţările de Jos). 

 

Descrierea produsului 
 

Domeniu de utilizare Lac special cu conţinut de solvent, fără compuşi aromatici, pentru redecorarea 
creativă a tuturor plăcilor ceramice, netede, neabsorbante de pe pereţi din 
spaţiile interioare, ca de ex. din bucătării, băi şi toalete. Nu este adecvat pentru 
plăcile ceramice de pe pardoseli, precum şi de pe suprafeţele de lucru din 
bucătării. 

Proprietăţi  Conţine solvenţi, fără compuşi aromatici 
 Aderenţă foarte bună 
 Grund şi lac de acoperire într-un singur produs 
 Nu este necesară o grunduire suplimentară 
 Rezistent la umiditate 
 Rezistent la lovituri şi la şocuri 

Grad de luciu Superlucios / mat mătăsos 

Culoare Alb 

Dimensiune 
recipient 

1,0 l, 2,0 l 

Consum În medie circa 100 ml/m² la aplicarea unui singur strat. Consumul poate să 
varieze în funcţie de capacitatea absorbantă a suprafeţei şi procedeul de 
aplicare. Valorile exacte de consum se determină printr-o aplicare de probă. 

Temperatura de 
aplicare 

Min. +5°C pentru obiect şi mediu, în timpul aplicării şi a uscării. 
 

 
 

Aplicare 
 

Suprafaţa de suport Tratament prealabil Grunduire 

Generalităţi Suprafaţa de suport trebuie să fie liberă de impurităţi şi 
substanţe cu efect de separare, curată, uscată, rezistentă 
şi să corespundă stadiului actual al tehnicii. Trebuie să se 
respecte fişele tehnice actuale ale BFS (Bundesausschuss 
Farbe und Sachwertschutz e.V. - Asociaţia federală din 
domeniul vopselelor şi protejării bunurilor), precum şi VOB, 
partea C, DIN 18363, Lucrări de zugrăveli şi lăcuiri. 

 

 

Hornbach Lac pentru faianță 
Lac alb special, cu conţinut de solvenţi 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
https://de.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
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Plăci ceramice Suprafaţa de suport trebuie să fie liberă de silicon, resturi 
de calcar şi săpun. Rosturile cu silicon nu trebuie să fie 
vopsite pe deasupra. Recomandăm îndepărtarea 
completă, fără resturi, a acestor rosturi şi apoi resigilarea 
rosturilor. Se îndepărtează materialul pentru umplerea 
rosturilor desprins şi spaţiile rămase libere se corectează 
cu o masă de şpaclu adecvată. Înainte de prima vopsire 
plăcile ceramice care trebuie acoperite se matizează şi se 
curăţă temeinic cu soluţie de amoniac în apă conform 
instrucţiunilor de utilizare, apoi cu apă curată de la robinet 
şi se lasă să se usuce bine. 

Nu este 
necesară 
 

   

Diluare Produsul este gata de utilizare. A nu se dilua. 

Procedeul de 
aplicare 

A se agita bine înainte de folosire. Pentru o funcţie de protecţie suficientă 
trebuie să se efectueze cel puţin aplicarea a 2 straturi. Trebuie să se respecte 
timpul de uscare dintre aplicarea straturilor. 

Vopsire cu pensula Pentru aplicare cu pensula trebuie să se utilizeze pensule speciale pentru lac 
cu peri din material plastic sau cu peri micşti. 

Aplicare cu rolă Pentru aplicarea cu rola trebuie să se utilizeze o rolă din spumă rugoasă. Ca 
alternativă, se aplică cu o rolă cu peri scurţi şi imediat după aceea se 
netezeşte cu o rolă din spumă fină. 

Timp de uscare La 20°C şi max. 60% umiditate rel. a aerului 
Uscare superficială  după circa 1 oră 
Aplicare ulterioară de vopsea după circa 24 de ore 
La temperatură mai mică şi umiditate mai mare a aerului aceste intervale se 
prelungesc. 

Indicaţii pentru 
realizarea 
tratamentului prin 
aplicarea produsului 

 Datorită varietăţii mari de suprafeţe de suport posibile şi altor factori de 
influenţă, se recomandă ca înainte de începere să se creeze o 
suprafaţă de probă.  

 Rezistenţa finală a suprafeţei se obţine abia după circa 5 zile. În acest 
timp se va evita în acest solicitarea mecanică a suprafeţelor, precum şi 
expunerea la picături de apă. Pentru curăţarea şi întreţinerea 
suprafeţelor lăcuite recomandăm produse de curăţare neutre de uz 
casnic. A nu se utiliza bureţi abrazivi, produse de curăţare prin frecare 
etc. 

  Trebuie să se respecte fişele tehnice ale produselor menţionate în 
prezenta fişă tehnică. 

  Grosimile de strat prea mari, precum şi timpii de uscare prea mici 
dintre aplicarea straturilor pot să conducă la formarea de încreţituri ale 
suprafeţei lacului şi la timpi de uscare prelungiţi. 

Indicaţii generale  În cazul lacurilor pe bază de răşini sintetice mate mătăsoase / sau cu 
luciu mătăsos, luciul intens iniţial se reduce în timpul uscării complete. 
Gradul de luciu final se instalează abia după mai multe zile de uscare. 

  Lipsa luminii de zi (lipsa radiaţiei UV), căldura şi influenţele chimice, de 
ex. vapori din agenţii de curăţare, adezivii, vopselele sau 
componentele de etanşare pot să conducă la o îngălbenire a 
suprafeţelor în cazul nuanţelor transparente, albe sau a culorilor 
deschise. Acest lucru este tipic pentru lacurile pe bază de răşini 
sintetice şi nu reprezintă a deficienţă a produsului. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
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  Pentru a se obţine o durabilitate mare a lacului aplicat, trebuie ca cel 
puţin 1x pe an să se verifice lacul aplicat în ceea ce priveşte 
eventualele deteriorări ale acestuia. Deteriorările trebuie să se 
corecteze corespunzător. 

Curăţarea uneltelor Aparatele cu care s-a lucrat se curăţă mediat după utilizare cu produse pentru 
curăţarea pensulelor sau cu dizolvanţi universali pentru lacuri nitocelulozice. 
 

 
 
 

Indicaţii legate de produs 
 

Tipul de liant 
 

Răşină alchidică specială 

Conţine 
 

Conform ghidului VdL (Asociaţia germană din industria vopselelor) pentru 
acoperiri decorative pentru construcţii: 
răşină alchidică specială, răşină acrilică specială, benzină uşoară white spirit 
dezaromatizată, dioxid de titan, materiale de umplutură cu rol funcţional, aditivi, 
promotori de aderenţă 
 

Densitate 
 

Circa 1,3 g/cm³ 

Indicaţie de 
securitate legată de 
VOC 

Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conţine 
max. 500 g/l compuşi organici volatili. 
 

Recomandări de 
prudenţă  

A se păstra în zone inaccesibile copiilor. A nu se inhala ceaţa pulverizată şi 
praful provenit prin şlefuire. Dacă este necesar, a se utiliza protecţie adecvată 
pentru respiraţie. În timpul aplicării şi după aceea trebuie să se asigure o bună 
ventilaţie. În caz de contact cu ochii şi cu pielea a se clăti imediat bine cu apă. A 
nu se arunca la canalizare/ în apele de suprafaţă sau pe sol. Eventualul marcaj 
rezultă din fişa cu date tehnice de securitate. Fişa cu date tehnice de securitate 
este disponibilă la cerere. 

Depozitare  A se depozita întotdeauna închis, la rece, uscat şi ferit de îngheţ. 
 

Gestionarea 
deşeurilor 

Se reciclează numai recipientele golite de resturi. Resturile uscate de material 
pot fi eliminate ca deşeuri menajere. Recipientele cu resturi lichide de vopsea 
trebuie predate la centrele de colectare pentru vopsele vechi. Cod manag. 
deşeu conf. Regulamentului privind lista deşeurilor: 080111. 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Fax 06 71 / 8 70-397 

Departamentul privind tehnologia de aplicare 00 800 63333782 
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
mailto:anwendungstechnik@meffert.com

