
 
 
Fişă tehnică 

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS 

 

Vopsea email premium, eco, pe bază de apă, prietenoasă  
cu mediul, pentru suprafețe de lemn - Suprafaţă strălucitoare 
 

Proprietăţi 
 
Ripolină pe bază de apă, eco, de calitate 
excelentă, din noua generaţie, pentru suprafeţe de 
lemn. Se poate aplica, de asemenea și pe metal, 
tencuieli, supravețe galvanizate, etc., cu condiția 
folosirii unui grund corespunzător. Este adecvată 
pentru utilizare în spaţii interioare şi exterioare. 

ISOLAC-AQUA ECO GLOSS este caracterizată 

de elasticitate ridicată, putere de acoperire 
excelentă. Are o rezistenţă excepţională la 
condiţiile atmosferice, durabilitate, rezistenţă la 
spălări frecvente şi nu se îngălbeneşte. Prezintă 
aderenţă puternică şi este adecvat pentru 
revopsirea suprafeţelor acoperite cu vopsele pe 
bază de apă sau vopsele şi lacuri mai vechi pe 
bază de solvenţi (ripoline sau vopsele pe bază de 
ulei). Este aproape fără miros, uşor de prelucrat şi 
se usucă repede. Este aproape inodor; prietenos 
cu mediul și cu utilizatorul. Conferă o suprafaţă 
uniformă, strălucitoare. 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOLAC-AQUA ECO GLOSS este utilizat în spaţii 
exterioare şi interioare pe suprafeţe de lemn noi 
sau vech, metal, tecuială, suprafețe galvanizate. i. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Culori: alb şi culori 
 selecţionate 
 (din paletarul ISOMAT 
 COLOR SYSTEM) 

Tip: lac pe bază de apă 

Densitate: 1,25 kg/l  

pH: 8-9, la +23°C 

Putere de acoperire: ≥ 97% 

Grad de alb: ≥ 95% 

Absorbţie capilară de apă: ≤ 0,05 kg/m
2
h

0,5
 

Rezistenţă la aderenţă: 2,0 N/mm
2
 

Vâscozitate (Poise): 15-20 

 

 
 

 
Timp de uscare: 40-60 min la atingere 

Timp pentru 
reluarea vopsirii: 3-4 ore 
 
Curăţarea uneltelor: 
Îndepărtaţi cât mai mult material de pe unelte 
înainte de a le curăţa. Curăţaţi uneltele, imediat 
după utilizare, cu apă şi detergent. 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de grăsimi, 
materiale friabile, praf etc. Eventualele anomalii 
vor fi netezite cu glaspapir.  
 
1.1 Lemn sau suprafețe tencuite 
Suprafața trebuie amorsată cu ISOLAC-AQUA 
ECO PRIMER, diluat cu până la 5-10% apă curată 
pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul și până 
la 20-30% pentru aplicarea prin pulverizare. 
 
1.2 Suprafețe metalice 
Suprafața trebuie amorsată cu ISOLAC-RUST 
PRIMER. În caz că aplicarea se face pe metale 
galvanizate sau aluminiu, suprafața trebuie 
amorsată cu grundul epoxidic anticoroziv 
EPOXYCOAT-AC. După 24 de ore, dar cu condiția 
uscării complete a amorsei, se poate aplica primul 
strat de ISOLAC-AQUA ECO GLOSS. 
 
2. Aplicarea 
Înaintea utilizării ripolina ISOLAC-AQUA ECO 
GLOSS se amestecă bine şi apoi se aplică în 
două straturi, diluată cu 5-10% apă curată, pentru 
pensulă sau trafalet, şi cu 20-30% pentru pistolul 
de vopsit. Stratul al doilea se aplică numai după 
uscarea completă a primului. Temperatura pe 
timpul aplicării şi uscării vopselei trebuie să fie de 
+10°C până la +35°C. 

 

Consum 
 
ISOLAC-AQUA ECO GLOSS acoperă 12 m

2
 per 

litru, pe suprafeţe pregătite corespunzător. 

 
 
 



 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în 
care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. | Ediție: 24.09.2021 

 

 
Ambalaj 

 
Recipiente de 0,75 şi 2,5 litri. 

 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial, 
sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, 
protejat de radiaţia solară directă şi de îngheţ. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabel Α), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria de produs d, tip SBA, este de 130 g/l 
(2010), pentru produsul gata de utilizare.  
În ceea ce privește criteriile ecologice pentru 
acordarea Etichetei Ecologice UE, în conformitate cu 
Decizia 2014/312/EU (Anexa, Tabelul 3), conţinutul 
maxim admis de COV pentru subcategoria de 
produs d este de 80 g/l, pentru produsul gata de 
utilizare. 
Produsul gata de utilizare ISOLAC-AQUA ECO 
GLOSS are un conţinut maxim 80 g/l COV. 
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Surface protection products 

Coating 

Permeability to CO2: Sd > 50m 

Water vapor permeability: Class I (permeable) 

Capillary absorption: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Adhesion: ≥ 1.0 N/mm
2    

Dangerous substances comply with 5.3 
 

Reaction to fire: Class F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. ISOMAT ROMANIA SRL   
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415 
Bucuresti, România 
Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746 

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro 
 


