
         
 

 

 

Fişă tehnică 

ISOMAT BATH & KITCHEN  
 
Vopsea plastică antimucegai, de calitate superioară 
 
 

Proprietăţi 
 
Vopsea plastică antimucegai, de calitate 
superioară, pentru vopsirea suprafeţelor din spaţii 
interioare. Graţie substanţelor antifungice speciale 
pe care le conţine, împiedică eficient dezvoltarea 
mucegaiului şi bacteriilor fiind ideală pentru 
spaţiile cu multă umezeală şi vapori de apă, 
precum bucătării, băi, subsoluri etc. Are o mare 
putere de acoperire şi aderenţă puternică la orice 
suport, nou sau vechi, precum tencuială, beton, 
cărămizi, rigips, lemn etc. Are o bună lucrabilitate, 
se usucă repede şi este foarte rezistentă la spălare 
frecventă. Nu conţine amoniac. Conferă o 
suprafaţă finală cu aspect mat ireproşabil. 
Certificat ca produs antibacterian conform ISO 
22196. 
 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT BATH & KITCHEN se aplică în spaţii 
interioare, pe suprafeţe noi sau vechi, pregătite 
corespunzător, pe toate materialele de construcţii 
obişnuite, precum beton, tencuială, rigips, lemn 
etc. 
  

Caracteristici tehnice 
 

Culori: alb şi 1330 culori 
 selecţionate 
 (din paletarul ISOMAT 
 COLOR SYSTEM) 

Tip: vopsea plastică 100% 

Vâscozitate (Poise): 14-16 

Densitate: 1,43 kg/l 

pH: 8-9, la +23oC 

Putere de acoperire: minimum 97% 

Grad de alb: minimum 87% 

Rezistenţă la aderenţă: 1,90 N/mm2 

Rezistenţă la spălare: > 20.000 cicluri 

 
 
 
 

Activitatea antibacteriană: Excelent, R> 4,7 
Moartea bacteriilor> 99,9% (ISO 22196, testare 
împotriva Staphylococcus aureus si Escherichia 
coli, cerinsa R> 2)                              
Timp de uscare: 1 oră la atingere 

Timp pentru 

reluarea vopsirii: 3-4 ore 

 
Curăţarea uneltelor: 
Uneltele vor fi curăţate imediat după utilizare, cu 
apă. 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie uscat şi lipsit de grăsimi, 
materiale friabile, praf etc. 
 Fisurile sau rosturile se umplu cu masticul acrilic 
ISOMASTIC-Α. 
 Imperfecţiunile din beton se repară cu mortarul 
de ciment cu răşini DUROCRET. 
 Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu 
mortarele gata preparate UNICRET şi UNICRET-
FAST. 
 Pentru chituirea sau şpăcluirea suprafeţelor va fi 
utiizat chitul de şpaclu STUCCOCRET. 
 
Suprafeţele deja afectate de mucegai vor fi mai 
întâi curăţate cu lichidul de curăţat special, cu efect 
antimucegai CL-MOLD. După 24 de ore de la 
curăţare se îndepărtează resturile de mucegai prin 
frecare, se clăteşte suprafaţa cu apă curată şi se lasă 
să se usuce bine. Urmează grunduirea cu grundul 
acrilic micronizat, pe bază de apă PRIMER 
CLASSIC, diluat cu apă curată în proporţie de 
până la 50%, care este indicat şi pentru stabilizarea 
suprafeţei, dacă tencuiala este şubredă şi se freacă. 
Pentru revopsirea suprafeţelor fără probleme nu 
este necesară grunduirea. 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Aplicarea 
Înaintea utilizării, vopseaua se amestecă uşor şi 
apoi se aplică fie ca atare, fie diluată cu 5-10% apă 
curată. ISOMAT BATH & KITCHEN se aplică cu 
pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit, în două 
straturi. Stratul al doilea se aplică numai după 
uscarea completă a primului. Temperatura pe 
timpul aplicării şi uscării vopselei trebuie să fie de 
+10oC până la +35oC.  
 

Consum 
 
ISOMAT BATH & KITCHEN acoperă 12 m2 per 
litru, pe suprafeţe pregătite corespunzător. 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 0,75, 3 şi 10 litri. 
  

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

Compuşi organici volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa 
ΙΙ, tabelul Α), conţinutul maxim admis de COV 
pentru subcategoria de produse a, tip Υ este de 
30g/l (2010) pentru produsele gata preparate. 
Produsul ISOMAT BATH & KITCHEN gata 
preparat are conţinutul maxim de COV <30 g/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


