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La Casa dei Sogni 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 

La Casa dei Sogni este o vopsea care produce Emoții.  Aplicarea în sine exercită o fascinație 
pentru conținutul creativ și personal pe care va trebui să-l puneți fiecărei mișcări a mâinii. Vă 
sugerez să puneți o muzică bună de fond și să urmați ritmul muzicii atunci când aplicați vopseaua 
pentru a adăuga artă și spirit materiei simple colorate.    

 
secțiunea 2.0 Utilizare  
La Casa dei Sogni poate fi utilizată pe orice suprafață, izolată corespunzător.  

 
secțiunea 3.0 Pregătirea suprafeței 

O pregătire corectă a suprafeței este crucială pentru o aplicare perfectă. De aceea este 
indispensabilă utilizarea produsului Primus Sabbia.   

 
secțiunea 4.0 Mod de aplicare 

Vopseaua La Casa dei Sogni se aplică ca atare. Conform indicațiilor din catalogul de mostre 
adăugați ADITIVUL COLORANT ales și amestecați manual.   
Primus: Aplicați Primus Sabbia cu rola. 
Aplicare: Înmuiați abundent mănușa cu păr scurt. Începeți să distribuiți produsul pe întreg peretele 
cu mișcări neregulate ale palmei. Țineți vârful mănușii în poziție de „scurgere”. Dacă doriți să dați 
un aspect „de vechi” suprafeței, treceți cu mănușa umedă după 15-30 de minute creând pete 
originale de vechime.  Dacă doriți o uniformitate mai mare, aplicați un nou strat de produs.   

 
secțiunea 5 Strat de protecție 
Vetro: Produsul se utilizează ca atare. Lăsați suprafața să se usuce cel puțin 48 de ore. Aplicați 1 
mână sau 2 mâini cu pensula sau cu rola. Acoperire: 8/10 mp cu 1 litru. 
  

 
secțiunea 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/Amestecare Se aplică ca atare. 
Consum 0,20 ÷ 0,30 Gr/m2  
Unelte pentru aplicare Mănușă cu păr scurt Giorgio Graesan 
Primer Primus Sabbia  
Strat de protecție Vetro 
Temperatura de aplicare Temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între cel puțin 

+5°C și cel mult +30°C în timp ce umiditatea relativă trebuie să 
fie mai mică de 85% inclusiv în cele 24 de ore după aplicare.   

 
secțiunea 7.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Apă, polimeri de respirare.   



FIȘĂ TEHNICĂ 
 

Página 2 de 2 
 

Greutate specifică 1,00 - 1,05 Kg/l 
pH după 30zile 6,2 - 7,5 
Vâscozitate Brookfield 20000 - 50000 cps  
Temperatura de depozitare Temperatura între +5°C și +30°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) 

      20 g/l           culoare albă 

    40  g/l           colorat cu aditivi coloranți furnizați de noi 
Culori disponibile Conform catalogului nostru 
Ambalaje Lt  0,75 – 2,5 – 5 
Avertizări Nu s-au semnalat cazuri de pericol asupra sănătății din cauza 

produsului. În orice caz, se recomandă respectarea regulilor de 
bună igienă industrială.   
În caz de scurgeri accidentale, opriți scurgerea cu pământ sau cu 
un material inert. Strângeți majoritatea materialului și eliminați 
reziduurile cu jeturi de apă.   

 
secțiunea 8.0 Date toxicologice 
Produsul nu conține etichete în caz de pericol conform directivelor  67/548/CEE și 1999/45/CE e 
cu modificări și completări ulterioare. 
 

 


