
FIȘĂ TEHNICĂ 
 

Le ORIGINI 
 
 

Pct. 1.0 Caracteristici tehnice  
Origini este o vopsea versatilă care satisface atât nevoile estetice, cât și pe cele de durabilitate, 
rezistență și lavabilitate, în special dacă se utilizează și produsul Cera del Vecchio ca și finisaj 
protectiv. Este un finisaj soft touch, caracterizat de un efect mat, cu aspect ușor patinat care 
conferă un aspect brut care și-a căpătat farmecul prin trecerea timpului. 

 
 

Pct. 2.0 Utilizare  
Origini este un finisaj adecvat pentru decorarea suprafețelor interne de perete. 

 
 

sez. 3.0 Pregătirea suprafeței  
O corectă pregătire a fundalului este fundamentală pentru o reușită perfectă a acoperirii prin 

aplicarea stratului Primus Sabbia, care garantează o aderență și o obsorbție optimă a produsului. 
 
 

sez. 4.0 Metode de aplicare  
Aplicati Primus Sabbia ca pregătire a suportului, în două mâini, la rol ă.  
Origini nu este gata de utilizare: trebuie să adăugați 20% apă, dacă este necesar chiar și 
30%. Introduceți apoi aditivul colorant ( dacă nu vine colorat din showroom) în cantitatea 
specificată în catalog și amestecați pân ă la o completă omogenizare.  
Produsul poate fi aplicat în două straturi cu pensonul : 

 
Prima mân ă: aplicati produsul, cu miscări ample. 
A doua mân ă: după aproximativ 8 ore aplicați a doua mân ă, trăgând și revenind cu pensonul.  
Dacă doriți să creați un aspect lucios/satinat, odată uscată a doua mân ă, e indeajuns să “mângâia 
ți” peretele cu o perie sau cu o cârp ă de bumbac curată. 

 
 
 
 
 

Pct. 5 Finisaj protectiv 
 

Cera del vecchio: după ce Origini a fost lăsat să se usuce, cel puțin 21 ore, întindeți bine ceara cu 
un burete.. La 5/10 minute după aplicare, ștergeți cu o cârp ă de bumbac pentru a conferi mai mult 
luciu. Cera del Vecchio conferă peretelui completă lavabilitate. 

 
 
 
 
 

Pct 6.0 Caracteristici tehnice :aplicare 
Diluare/ Amestecare Se diluează cu 20 - 30% apă înainte de utilizare 

  



FIȘĂ TEHNICĂ 
 

Consum 8 mp/l  (produs diluat cu 20% apă) 
Instrumente pentru aplicare Penson 
Primus Primus Sabbia 
Protectiv Cera del vecchio 
Temperatura de aplicare Temperatura mediului nu trebuie să fie sub +5° C. Nu aplica ți pe 

 suprafețe calde sau expuse la soare. 
Timp de uscare Timpul de uscare variază între 6 și 8 ore. 

  

Pct. 7.0 Caracteristici tehnice : produs 
Compoziție Var stins 
Greutate specifică 1.29 Kg/l 
pH > 12,5 
Vâscozitate > 6600 mPas (Brookfield, sonda n 3 , 10 rpm 20° C)) 
Temperatura de stocare Păstrați în cutie bine închisă la temperatura de +5° C. A se feri de 

 îngheț. 
  

Valoare   VOC   limita   UE  
pentru acest produs (cat. A/I): Conținut maxim VOC 2 g/l 
300 g/l (2007), 200 g/l (2010)  

  
Culori discponibile În baza catalogului nostru 

  

Confecții Lt  1 – 2,5 – 5 
  

Avertismente Inhalare : Duceți pacientul într-o zonă bine aerisită. 
 Contactul cu ochii: spălați imediat pentru 10 minute cu apă curată. 
 Contactul cu pielea: spălați cu apă curată; evitați contactul 
 persistent. 
 


