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Vetro 
 
secțiunea 1.0 Caracteristici tehnice 
Vetro este o vopsea de finisare de protecție pe bază de apă, cu aspect lucios, indicată pentru 
finisarea picturilor murale, învelișurilor din materiale plastice, picturilor decorative, etc.   
Pelicula uscată conferă suprafeței-suport un aspect lucios asemănător celui al suprafețelor 
ceramizate, punând în valoare caracteristicile estetice ale acestora. 
Împiedică acumularea murdăriei, face suprafața-suport lavabilă și este rezistentă la intemperii. 
 
 
secțiunea 2.0 Pregătirea suprafețelor 
Vetro este indicat pentru a fi aplicat pe suprafețe murale interioare.  Poate fi folosit pe picturi, 
vopseluri și învelișuri din material plastic în dispersie cu o aderență mare, curățate cu detergenți 
adecvați, lăsate să se usuce perfect.   
  
 
secțiunea  3.0 Mod de aplicare 
Poate fi aplicat cu pensula sau cu rola cu păr scurt.   
Doar pe Spirito libero cu 2 straturi este necesară aplicarea unui prim strat diluat 1 la 9 (o parte vetro 
și 9 părți apă  =  1 litru de Vetro + 9 litri de apă) și aplicarea celui de-al doilea strat de Vetro pur 
fără diluare. Acest mod de aplicare se datorează faptului că se absoarbe repede pe o suprafață 
netedă, de aceea nu ar acoperi îmbinările dacă nu s-ar da primul strat diluat în proporțiile indicate.    
Pe SL cu gioia deasupra (seducții dulci sau seducții) se poate aplica în stare pură.  
Pe orice suprafață neabsorbantă se poate aplica în stare pură (cds, gioia, etc.). 
 
secțiunea 4.0 Caracteristici tehnice: aplicare 
Diluție/Amestec Gata de utilizare 
Consum 0,2 lt/m²    -      1lt = 7/8 mp aproximativ    -  2,5 lt = 18/20 mp 

aproximativ 
Instrumente pentru aplicare Rolă, Pensulă 
Temperatura de aplicare Temperatura mediului nu trebuie să fie mai mică de  +5°C. Nu 

aplicați pe suprafețe calde sau expuse la soare.  
 
 
 
 
 
 
secțiunea 5.0 Caracteristici tehnice: produsul 
Compoziție Rășini în dispersie apoasă  
Greutate specifică 1,050 kg/l  
pH după 30 de zile > 8.5 
Viscozitate 400 mPas 
Temperatura de conservare A se păstra în  borcanul bine închis la o temperatură care să nu 

depășească + 5°C. 
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VOC (Directiva 2004/42/CE) 
      0,94 g/litro 

Ambalaje 1 – 2,5 Lt 
Indicații de Siguranță Nu se cunosc situații de daune personalului care utilizează 

produsul. Însă, dacă este necesar, se recomandă luarea 
următoarelor măsuri generale:   
Inhalare: duceți persoana în aer liber, dacă respiră greu. 
Ingestie: Consultați medicul; induceți vărsături doar la indicațiile 
medicului; nu administrați nimic pe cale orală dacă subiectul este 
inconștient.   
Ochi și Piele: spălați cu apă în abundență; dacă iritația persistă, 
consultați medicul.  

 
secțiunea 6.0 Date toxicologice 
Nu se cunosc situații de deteriorare a sănătății datorate expunerii la produs. În orice caz se 
recomandă respectarea regulilor de bună igienă industrială.   
 
 


