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SC VADOVA SRL 
ROMANIA, jud VILCEA, loc BUDESTI, nr 164 

Tel/fax 0250/737636; 0250/737400 

E-mail: secretariat@vadova.ro 

 

FIŞA TEHNICĂ 

VADY  BRONZ   ALUMINIU 

vopsea  bronz aluminiu pe baza de rasini alchidice 
 

INTERIOR EXTERIOR 

 

 

1. Compoziţie  
-amestec omogen de răşini alchidice cu uscare la aer, pasta de aluminiu, materiale de umplutură, 

solvenţi si aditivi de finisare. 

 

2. Domeniu de utilizare 
-vopsirea suprafeţelor de lemn, metal, ciment si zidărie, atât la exterior cât şi la interior 

 

3. Performante 
-prezintă putere buna de acoperire ; 

-are uscare rapida ; 

-formează pelicule  lucioase ; 

-oferă o excelentă aplicabilitate ; 

-prezintă  rezistenţă la uzură ; 

 

4. Caracteristici tehnice 
  

NR. 

CRT 
CARACTERISTICA 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

0 1 2 3 

A PRODUS LICHID   

1 Aspect lichid vâscos , omogen Vizual 

2 Densitate 23C,g/cm3 1.10-1.35 SR EN  ISO 2811 

3 Timp de scurgere cupa  

 4, secunde, min 
60 

SR EN ISO 2431 

 

B PELICULA USCATA   

4 Uscarea aparent completa  ,ore  24  SR EN ISO 3678 

5 Putere de acoperire, nr. straturi 2  STAS 2043-73 

6 Aderentă, grila 2 mm, cifra de aderenta 2  SR EN ISO 2409 

7 Indoire  pe   dorn cilindric , mm 3  SR EN ISO 1519 

8 Incercarea la amortizare a pendulului, s min 50  SR EN ISO 1522 

 

 

5. Mod de utilizare 
Pregătirea suprafeţelor: suporturile pe care se aplică vopseaua  trebuie să fie , curate, desprăfuite, 

uscate şi degresate. 

-suprafete metalice noi: se curata,se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar  se degresează cu 

SOLVENT WS, SOLVADIL D 509 ,se lasa sa se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic roşu oxid   

-suprafete noi din lemn: se curăţă,  se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulaţie medie, 

se desprăfuiesc,se degreseaza  apoi se grunduiesc cu grund de îmbibare  
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-suprafete noi din zidărie, beton si tencuieli: se lasă suprafata sa se usuce si sa se matureze, se 

îndepărtează eventuala eflorescenţă, pana la stoparea ei, apoi se aplica grund de îmbibare  

-suprafeţe vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula  veche  până la un suport adecvat, se remediază 

fisurile şi alte imperfecţiuni ale suprafeţei, se usucă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de 

grund  alchidic 

Pregătirea produsului: produsul se diluează numai la nevoie cu SOLVENT WS sau SOLVADIL D 

509, în proporţie de 5-15% funcţie de conditiile de aplicare. Produsul diluat trebuie agitat pe timpul 

aplicării pentru a menţine uniformitatea materialului. 

Mod de aplicare: se aplică cu pensula, ruloul sau pistolul  ;  

-temperatura de aplicare:minima +5 ºC maxima 25ºC  

-se va lucra uniform şi fără întrerupere, pentru a preveni apariţia unor dungi inestetice  ; 

-curăţarea uneltelor de lucru se face imediat după întrebuinţare ; 

Recomandari 

 Reacoperirea se poate efectua după 14 ore de la aplicarea stratului precedent 

 Uscare finala  : 24 ore 

 

6. Masuri de  securitate 
-produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursǎ de 

aprindere  ; 

-in timpul utilizării este obligatoriu sǎ se respecte normele de tehnica a securităţii muncii recomandate 

la lucrul cu substanţe inflamabile , combustibile si nocive  ; 

-după golire ambalajele reţin vapori de diluant şi în consecinţǎ sunt  periculoase în ceea ce priveşte 

riscul de incendiu, explozie şi nocivitate ; 

-agenţi de stingere recomandaţi: CO2 , Halon 1211(BCF), praf chimic, nisip ; 

-agenţi de stingere interzişi: apǎ (jet compact, jet pulverizat), apǎ îmbunǎtǎţitǎ chimic ; 

-clasificare: preparat nociv si inflamabil ; 

 

7.Ambalare, transport si depozitare 
Ambalarea se realizează în: 

-ambalaje metalice de 0.75l şi 2.5 l 

-bidoane de 10 lsau 20 l 

-butoaie de 200 l 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor 

privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive. 

Depozitarea produsului se face în spaţii uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi 

sub 25 C. 

  

8.Consum estimat    6-7m2/litru 

 

9.Valabilitate: 24 luni pentru produsul ambalat . 


