
FIȘĂ TEHNICĂ 
 

Página 1 de 2 
 

Spirito Libero 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 

Spirito Libero este (stucco de design) o vopsea decorativă de tip stucco care oferă un perete 
simplu și curat dar cu o estetică și un rafinament sporit. Permite o transpirabilitate maximă, 
rezistență la agresiunea alcalină și prin natura sa oferă proprietăți excelente anti-mucegai și 
bactericide; datorită procesului său continuu de carbonare asigură o mare rezistență la umiditate.  

 
secțiunea 2.0 Utilizare  
Spirito Libero 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  
utilizarea Primus Naturale Spatula Stuhhi.   

 
secțiunea 4.0 Mod de aplicare 
Spirito Libero se aplică ca atare. Pentru colorare, înainte de vărsarea ADITIVULUI COLORANT 
prestabilit, trebuie redus gradul de viscozitate al produsului, amestecându-l prin intermediul unei 
bormașini cu rotorul aferent. Introduceți apoi ADITIVUL COLORANT în cantitatea indicată în 
catalog și amestecați până la omogenizarea completă a culorii. Înainte de aplicare, lăsați produsul 
colorat să se așeze cel puțin 12 ore. 
Primus: Aplicați Primus Naturale cu rola. 
Prima mână: Aplicați prima mână de produs cu o spatulă rotunjită, cu o mișcare de netezire 
normală.  
A doua mână: după ce s-a uscat prima mână, aplicați a doua mână în același fel.  
Compactați, apăsați produsul după aproximativ 15 minute. 
Aplicați finisajul dorit (a se vedea secțiunea Finisaj)   

 
secțiunea 5 Finisaj 
Cera del Vecchio: Amestecați produsul timp de câteva minute înainte de utilizare. Lăsați suprafața 
să se usuce cel puțin 48 de ore.  Aplicați ceara folosind o cârpă, în proporție de aproximativ ½ m2 o 
dată și eliminați excesul cu o cârpă moale.  După aproximativ 10 minute puteți finisa suprafața cu o 
cârpă curată (microfibră, bumbac sau pânză). 
Antichi Sapori: Finisaj cu ceară, de culoare brună. Amestecați produsul timp de câteva minute 
înainte de utilizare pentru omogenizarea săpunului de Marsilia și a cerii de albine din compoziție. 
Lăsați suprafața să se usuce cel puțin 48 de ore. Aplicați produsul cu o cârpă și după aproximativ 15 
minute ștergeți cu o cârpă uscată pentru a pune în evidență satinarea.  
Colore & Gioia, Colore & Oro, White Paint: peste cele 2 straturi de Spirito libero aplicați aceste 
trei produse cu un burete în culori identice sau în culori diferite (Colore & Oro, Colore & Gioia). În 
cazul suprapunerii produselor, așteptați între 6 și 8 ore între aplicări pentru a asigura uscarea 
completă a peretelui.   
Vetro: Finisaj de protecție pe bază de apă. Pe cele 2 straturi de Spirito Libero, aplicați un prim strat 
de Vetro diluat în proporție de 90% în apă, și un alt doilea strat în stare pură. Pe suprafața tratată cu 
Spirito Libero și finisată cu Gioia, Oro, White, se poate aplica produsul în stare pură într-un singur 
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strat.   

 
secțiunea 6.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluare/amestecare Aplicat ca atare 
Consum 1/1,2 Kg/m2 în 2 mâini 
Unelte pentru aplicare Spatulă de inox 
Grund Primus Naturale Spatula Stuhhi  
Strat de protecție Cera del Vecchio, Vetro 
Temperatura de aplicare Temperatura ambientală trebuie să fie de cel puțin +5° C. Nu 

aplicați pe suprafețe calde sau expuse la soare. 
Timp de uscare Uscarea totală a peretelui după 28 de zile.   
 
secțiunea 7.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Var stins  maturat timp de șase luni, pulbere de marmură, apă 
Greutate specifică 1,61 Kg/l 
pH după 30 zile 12,5 +/- 0,20 
Temperatura de depozitare Păstrați recipientele bine închise în medii corespunzătoare, la 

temperaturi între +5 și +30 °C. Țineți produsul departe de îngheț. 
Valoare limită UE pentru 
acest produs: 300 g/l  (2007)  /  
200  g/l  (2010) din C.O.V. 

      0  g/l           culoarea albă 

    20  g/l           colorat cu aditivii coloranți furnizați de noi 
Culori disponibili Conform catalogului nostru 
Ambalaje Kg  2 – 8 – 24 
Avertizări Contactul cu pielea: scoateți imediat hainele contaminate. Spălați 

cu apă și săpun în profunzime părțile  afectate. 
Contactul cu ochii: spălați imediat și apă în abundență cu 
pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute. Dacă este necesar 
consultați medicul. Nu folosiți unguente sau picături de niciun fel 
fără prescripția medicului.  
Ingestie: consultați medicul și arătați-i recipientul produsului sau 
o fișă tehnică de siguranță a produsului.   

 
secțiunea 8.0 Informații toxicologice 
Materialul trebuie etichetat cu fraza Xi R41 - Iritant pentru ochi și pentru piele. Riscul de leziuni 
oculare grave.  S S2 Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.   
S24/25 Evitați contactul cu ochii și cu pielea. S26 În caz de contact cu ochii, spălați imediat și 
abundent cu apă și consultați medicul.  
 

 


