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Biancoro 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 
Biancoro 
Vopsea decorativă cu efecte fosforescente, o bună lavabilitate, rezistență la agenții bacterieni, 
posibilitatea mai multor aplicări (a se vedea finisajul)    
Conferă suprafeței-suport un aspect strălucitor. 
 

 
secțiunea 2.0 Mod de utilizare  
Biancoro este indicat decorării suprafețelor murale interioare.   

 
 
secțiunea 3.0 Mod de aplicare 
Biancoro este gata de utilizare. După o izolare adecvată (fixare cu apă) și aplicarea grundului 
nostru Primus Sabbia în două straturi cu rola cu păr scurt, după 12 ore suprafața este pregătită 
pentru aplicarea primei mâini de Biancoro cu pensula (Art.Pe 9) și apoi pentru cel de-al doilea strat 
după 4 ore cu mișcare încrucișată dreaptă la cele două treceri, unde vom întâlni contrastele clar-
obscur care reprezintă caracteristica produsului. 
Oferit cu Aditivi de 0,750ml (4/ 5 mp) – îl oferim și în formatul 0,062 ml 
 
Biancoro poate fi aditivat și cu alte culori pe care le avem în gamă, chiar dacă nu avem un eșantion 
efectiv.   
Eventual recomandăm: Biancoro de 0,750ml prin introducerea a 0,062ml dintr-o culoare din gamă. 
 
 
 
 
secțiunea 4.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluție/Amestec Gata de utilizare 
Consum 100/150 g/m2  
Instrumente pentru aplicare Pensulă, mănușă 
Culoare Argintiu 
Strat de protecție Cera del vecchio - Frammenti 
Temperatura de aplicare Temperatura mediului nu trebuie să fie mai mică de  +5° C. Nu 

aplicați pe suprafețele calde sau expuse la soare.   
Timp de uscare Timpul de uscare variază de la 4 la 6 ore. 
 
secțiunea 5.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Vopsea decorativă pe pereți și plafoane interne. 
Greutate specifică 1,10 Kg/l 
pH după 30 de zile > 8,0-8,5 
Vâscozitate > de la 10000 la 15000 cps (Brookfield) 
Temperatura de conservare A se păstra în  borcanul bine închis la o temperatură care să nu 

depășească + 5°C. Departe de îngheț. 
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Valoare VOC limită UE 
pentru acest produs (cat. A/I): 
75 g/l (2007), 30 g/l (2010) 

 Conținut maxim VOC 50 g/l 
 

  
Ambalaje - 0,062ml – 0,750ml –  
Indicații de siguranță Inhalare: Duceți pacientul într-o zonă aerisită. 

Contactul cu ochii: spălați imediat și cu apă în abundență timp de 
10 minute cu apă curată.   
Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
persistent. 

 
secțiunea 8.0 Date toxicologice 
Materialul nu este etichetat ca iritant. Nu are efecte semnificative asupra pielii și ochilor.  
 
 
  
  

 


