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Colore & Oro  
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 

Colore & Oro este o vopsea decorativă cu efecte lucioase. Datorită granulelor de sidef auriu, 
produsul aplicat reacționează în contact cu lumina schimbându-și reflexele în funcție de modul de 
iluminare. Produsul este lavabil, rezistent la agenții bacterieni și oferă multiple posibilități de 
aplicare. 

 
secțiunea 2.0 Utilizare  
Colore & Oro este recomandat pentru decorarea suprafețelor interioare. 

 
secțiunea 3.0 Pregătirea suprafeței 
O pregătire corectă a suprafeței este crucială pentru o aplicare perfectă. De aceea se recomandă 
curățarea și izolarea corespunzătoare a suprafeței înainte de utilizare și aplicarea Primus Naturale 
sau Primus Sabbia (conform instrucțiunilor din secțiunea Mod de Aplicare), ce garantează o 
ancorare și o absorbție optimă a produsului.   
 
secțiunea 4.0 Mod de aplicare 
Colore & Oro se aplică ca atare. Introduceți aditivul colorant în cantitatea indicată în catalog, și 
amestecați până când nuanța devine complet omogenă.  
Produsul poate fi aplicat cu o pensulă, o mănușă sau o rolă cu păr scurt în două mâini. 
Pentru pregătirea suprafeței este necesară aplicarea grundului nostru. 
In functie de metoda de aplicare se foloseste grundul de ancorare corespunzator. 
1.Daca Colore & Oro este aplicat cu pensula sau cu mănușa se va utiliza grundul de ancorare 
Primus Sabbia (aplicat cu rola in 2 straturi).  
2.Daca Colore & Oro este aplicat cu rola se va utiliza grundul de ancorare Primus Naturale 
(aplicat cu rola intr-un singur strat).  
Doar în cazul aplicării pe plăcile de ceramică cu puține scurgeri, după curățarea în profunzime a 
acestora, puteți aplica minim două straturi de Colore & Oro direct pe suprafață. 
 
secțiunea 5 Strat de protecție 

Vetro: Produsul, aplicat cu rola peste produsul Colore & Oro, nu necesită diluare. Asigură o bună 
acoperire, rezistență la apă și o lavabilitate completă a peretelui. Este indispensabilă aplicarea 
acestui strat de protecție deasupra  plăcilor de ceramică. 

 
 
secțiunea 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/Amestecare Se aplică ca atare. 
Consum 100/150 g/m2  
Unelte pentru aplicare Pensulă, Mănușă, Rolă cu păr scurt  
Grund Primus Sabbia sau Primus Naturale 
Strat de protecție Vetro 
Temperatura de aplicare Temperatura ambientală nu trebuie să scadă sub +5° C. Nu 
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aplicați pe suprafețe calde sau expuse la soare. 
Timp de uscare Timpul de uscare variază de la 6 la 8 ore. 
 
secțiunea 7.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Composizione Acqua, additivi, scaglie madreperla. 
Peso specifico 1.10 Kg/l 
pH dopo 30gg > 8-8.5 
Viscosità > da 10000 a 12000 cps (Brookfield) 
Temperatura de stocare Păstrați într-un recipient bine închis la o temperatură mai mare de  

+5° C. Păstrați departe de îngheț. 
Valoarea limită UE pentru 
acest produs conform 
Directivei VOC (cat. A/I): 
300 g/l (2007), 200 g/l (2010) 

 Conținut maxim VOC 33 g/l 
 

Culori disponibile Conform catalogului nostru 
Ambalaje Lt  1 – 2,5 – 5 
Avertizări Inhalare: Duceți pacientul într-o zonă bine aerisită. 

Contactul cu ochii: spălați imediat și abundent timp de 10 minute 
cu apă curată.   
Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
îndelungat. 

 
secțiunea 8.0 Informații toxicologice 
Materialul nu este etichetat ca substanță iritantă. Nu are efecte semnificative asupra pielii sau 
ochilor.   
 

 


