
 

 

 

 

 PE 225 RENO 1K Vopsea silicatică exterior 
Vopsea silicatică exterior  
 
 
 

PE 225 RENO 1K Vopsea silicatică conform DIN 18363 2.4.1. Pentru vopsirea suprafeţelor minerale ce 

Vopsea silicatică necesită o estetică deosebită. Pentru vopsirea suprafeţelor noi şi vechi la care nu 

exterior: trebuie întrerupt transferul de aer cu mediul înconjurător. 

Produs adecvat îndeosebi pentru sistemul de tencuieli de var şi var hidraulic. 

Produsul nu este adecvat pentru suporturi pe bază de ipsos. 
 

Baza produsului: Liant silicatic cu aditiv organic cca. 2% conform DIN 18363 2.4.1. 

Pigment oxid de titan. 

Carbonat de calciu, sileaţi, făină de marmură. Aditiv pentru egalizarea 

uscării, aditiv antispumant. 
 

Caracteristici: • Fără solvenţi, fără conservanţi. 

• Produs mineral, protecţie naturală împotriva mucegaiului (alcalin), permite difuzia. 

• Rezistent la substanţe poluante şi ploaie acidă 

• Estetică minerală a suprafeţelor 
 
 

Prelucrare:  
 
 

Condiţii de prelucrare:      Produsul nu se prelucrează la temperaturi ale aerului şi stratului suport sub +8°C. În  

decursul prizei şi întăririi trebuie asigurată protecţia îngheţului şi uscării rapide (ex. expunere 

directă la soare, curent de ploaie).  

La tencuieli noi (var, var / ciment) trebuie respectat timpul de uscare prevăzut de producător, minim 

4 - 6 săptămâni.  
înainte de aplicare se recomandă evaluarea alcalinităţii suportului.  

 

Suportul: Tencuieli de var: Eventuale straturi de praf de var formate pe suprafeţe nou tencuite 

trebuie îndepărtate cu soluţii adecvate (PP 314 TRIPLEX). Pe suprafeţele ce vor fi expuse la  

intemperii este necesară amorsarea suportului cu PP 201 SILIKA LF Amorsa şi diluant  

silicatic. Amorsarea trebuie să fie realizată fără a crea peliculă la suprafaţa tencuielii.  

Tencuieli de ciment  / var/ciment:  Amorsarea suportului cu PP  201 SILIKA LF Amorsa şi  

diluant silicatic. Amorsarea trebuie să fie realizată fără a crea peliculă la suprafaţa tencuielii.  

 

Prelucrare: Vopseaua se amestecă bine cu malaxor electric. 

Primul strat se diluează cu maxim 20% PP 201 SILIKA LF Amorsa şi diluant silicatic. Al doilea  

strat se diluează cu maxim 5% PP 201 SILIKA LF Amorsa şi diluant silicatic. Aplicarea se  

realizează cu rola, pensula sau bidineaua. în principiu zugrăveala constă din 3 straturi:  

amorsa, primul şi al doilea strat, între primul şi al doilea strat trebuie respecta timpul de uscare  

de minim 12 ore. Suprafeţele legate trebuie realizate proaspăt pe proaspăt pentru evitarea  

delimitărilor aparent pe suprafeţe. Temperaturi joase şi umiditatea crescută prelungesc timpul  

de uscare.  

 

Depozitare / 12 luni, în spaţii uscate, protejate de îngheţ, pe cât posibil pe paleţi din lemn. 

Valabilitate: 
 

Date tehnice:    Consum:        0,2 litri / m
2
 / strat 

Grosimea stratului: cca. 0,2 mm 

Greutate specifică:     cca. 1,6 kg / litru 

Valoare pH:                                                                                  cca. 10 

Textură: mat mineral 

Coeficient de absorbţie al apei     < 0,02 kg/m
2
h

0,5 

la 24 de ore:  

Informaţiile referitoare la consum sunt orientative, ce pot fi afectate de tehnica de aplicare sau 

caracteristicile stratului suport. Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest 

produs până în prezent.  

 

Important: Produsele ROFIX precum şi materiile prime componente sunt monitorizate continuu 

în laboratoarele proprii, asigurăm astfel o calitate constantă. Serviciul nostru de consultanţă vă 

stă la dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 
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