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Proprietăți
• Strat de vopsea de grund cu o bună capacitate de 

umplere
• Nuanţa culorii: alb natural
• Granulozitate: 0,5 mm
• Gata de utilizare
• Pur mineral
• Unicomponent
• Aderenţă foarte bună pe numeroase suprafeţe 
• Putere de acoperire mare
• Rezistent la acizi, leşii şi mulţi dizolvanţi
• Capacitate bună de difuziune 
• Rezistent la apa stropită
• Impiedică formarea de mucegai prin proprietăţile sale 

alcaline
• Nu conţine lianţi organici
• Densitate: aprox. 1,6 kg / litru

Pregătirea suprafețelor
•	 Suprafaţa trebuie să aibă o capacitate portantă, să 

fie curată, uscată, stabilă, degresată şi fără substanţe 
penetrabile şi cu proprietăţi de colorare. 

•	 Se îndepărtează temeinic resturile vechi de vopsea pe 
bază de clei precum şi cele cretoase respectiv neader-
ente. 

•	 Resturile de clei de tapete se vor curăţă bine de pe 
suprafeţe.

•	 Se îndepărtează bine praful de pe suprafeţe; se curăţă 
prin periere suprafeţele nisipoase. 

•	 Se şlefuiesc straturile de lac şi de material plastic.
•	 Se va testa aderenţa straturilor de vopsea veche; în 

caz de nevoie, acestea se vor îndepărta.     
•	 Se vor îndepărta resturile de ulei de cofraj de pe beton
•	 Se vor îndepărta părţile de tencuială şi zidărie care se 

desprind şi se vor înlocui cu material de acelaşi tip.

Informaţii generale
GekkkoSOL - Granulă fină este un grund (din vopsea) de 
renovare unicomponentă pe bază de silicat, de culoare 
albă, produs exclusiv din materiale de umplutură, pigmenţi 
şi lianţi pur minerali.

GekkkoSOL - Granulă fină este bazat pe un amestec nou 
din silicaţi de sodiu (sticlă solubilă). Compoziţia şi o combi-
naţie specială ale acestor silicaţi de sodiu creează pentru 
vopseaua minerală pură un spectru de utilizare foarte larg. 

Liantul din GekkkoSol este un bioxid de siliciu dizolvat în 
apă (cuarţ), cu o suprafaţă specifică de 500 m2 per gram. 
Această suprafaţă mare generează o forţă de adeziune 
foarte mare, astfel încât se asigură o aderenţă bună pe 
aproape toate suprafeţele. Liantul de la GekkkoSOL a fost 
utilizat încă de secole ca mijloc de limpezire pentru vinuri şi 
sucuri din struguri.

Numele de GekkkoSOL a fost dat după şopârla Gecko, da-
torită faptului că picioarele acesteia au milioane de perişori 
fini care, conform aceluiaşi principiu de aderenţă, îi permit 
să stea lipită şi pe suprafeţe alunecoase. 

Utilizare
GekkkoSOL - Granulă fină este adecvat atât ca strat de 
vopsea de grund pe suprafeţe neminerale (vopsele KREI-
DEZEIT) cât şi ca strat final şi ca grund care dă luciu/de 
lazură.

GekkkoSOL - Granulă fină este indicat pentru vopsiri noi şi 
de renovare interioară pe multe suprafeţe:
•	 Tencuieli de ipsos, cu mortar din var cu ipsos, mortar 

din var cu ciment, mortar de var
•	 Straturi de vopsea veche bine fixată, pe bază de 

material sintetic, mai ales vopsele de dispersie. Pe 
vopselele de latex se va aplica doar cu condiţia unei 
vopsiri de probă prealabile cu rezultat pozitiv. 

•	 Gips-carton şi plăci fibră din gips
•	 Vopsele vechi
•	 beton

Compoziţie (declaraţie completă)
Silicaţi de sodiu, minerale de siliciu, cretă/calcar, talc, bioxid 
de titan, Borax, Xanthan, apă, celuloză, conservanţi pentru 
citrice.
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Nuanţare
Nuanţarea poate fi realizată până la o greutate de 10% 
cu pigmenţi minerali KREIDEZEIT. Portocaliu oxid doar 
până la 5%. Nuanţe mai puternice se realizează la cerere. 
Pigmenţii trebuie să fie solubilizaţi înainte de amestecarea 
lor în diluantul GekkkoSOL. Nuanţe de culoare foarte put-
ernice se obţin prin aplicarea unui strat final de vopsea de 
culoare cu nuanţă plină de la KREIDEZEIT. 

Dimensiunile ambalajului
Gata de utilizare în găleţi din material plastic
Nr. art. 133.0  1,6 kg
Nr. art. 133.1     8 kg
Nr. art. 133.2   16 kg
Preţurile sunt prezentate în lista actuală de preţuri. 

Rază de acţiune / Consum
Aprox. 300 g/m2 / strat de vopsea GekkkoSOL – granulă 
fină per strat de vopsea pe suprafaţa netedă.
În cazul suprafeţelor foarte rugoase consumul poate creşte 
până la 500 g/m2/strat de vopsea.

Curăţarea uneltelor
Imediat după utilizare, acestea se vor curăţa cu apă.

Depozitare
Cu condiţia să fie depozitat în locuri ferite de îngheţ şi 
închis ermetic, GekkkoSOL-granulă fină are o perioadă de 
valabilitate de cel puţin 12 luni. A nu se depozita la o tem-
peratură mai mare de 25oC.

Ambalajele golite parţial se vor închide ermetic. Vopseaua 
rămasă se va acoperi cu o folie pentru a evita uscarea. 
Resturile de vopsea de pe capac şi de pe marginea amba-
lajului se vor îndepărta complet înainte de închidere.

  

•	 Înainte de aplicarea vopselei sau după aplicarea prim-
ului strat, substanţele penetrante şi cu proprietăţi de 
colorare trebuie tratate cu grund de izolare şelac (nr. 
art. 234).  

•	 Plăcile din lemn, plăcile aglomerate (din aşchii de 
lemn), plăcile din placaj de lemn, plăcile din fibră dură 
sunt considerate suprafeţe neadecvate. 

•	 Suprafeţele minerale mucegăite se vor curăţa cu 
soluţie de sodă caustică şi se vor trata cu o substanţă 
anti-mucegai. (nr. art. 620).

•	 Suprafeţele de tencuială cu o capacitate foarte mare 
de absorbţie (probă de peliculizare/umezire), de ex. 
tencuiala, suprafeţele uşor nisipoase se vor grundui , 
cu un preparat pe bază de silicat de sodiu (sticla solu-
bila) (Art. 600 - diluare cu apă 1:1). Tencuieli de ipsos 
sau zonele şpacluite cu ipsos au nevoie de o vopsire 
cu grund de cazeina (Art. 145). Timp de aşteptare până 
la următoarea etapă de lucru aprox. 12 ore. Se periază 
bine straturile suport nisipoase.

•	 Tencuiela nouă se lasă să se usuce complet înainte de 
a o vopsi.

•	 Se îndepărtează de pe suprafeţele de tencuieli concen-
tratele de lianţi şi straturile sinterizate.

Compoziţia vopselei / diluare 
1. cu capacitate mică de levigare/solubilizare, pe su-
prafeţe deschise la culoare:
1 x GekkkoSOL - granulă fină
după nevoie, se adaugă până la cca. 10% diluant Gekk-
koSOL, în funcţie de capacitatea de absorbţie a suprafeţei  

2. cu capacitate mare de levigare/solubilizare, pe su-
prafeţe închise la culoare:
1 x GekkkoSOL - granulă fină
 cu aprox. 10% diluant GekkkoSOL
1 x GekkkoSOL - granulă fină nediluat sau diluat până la 
max. 10% cu diluant GekkkoSOL

Este posibilă aplicarea unui strat de vopsea de acoperire la 
toate vopselele de perete şi lazurile de la KREIDEZEIT. 

Prelucrare
GekkkoSOL - granulă fină se aplică cu o perie. La toate su-
prafeţele cu o capacitate mare de absorbţie, cum ar fi cele 
de tencuială cu var cu ciment şi tencuială de ipsos, este 
recomandată diluarea vopselei cu diluant GekkkoSOL până 
la un volum de 10%.
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Gestionarea resturilor de produs
Resturile de produs nu se vor arunca în apa uzată din 
reţeaua de canalizare. Reziduurile uscate pot fi depozitate 
împreună cu deşeurile menajere. 

Marcare
Lipseşte, nu este un produs periculos

Indicaţii de siguranţă
În timpul prelucrării se vor proteja ochii şi pielea (ochelari 
şi mănuşi de protecţie). În cazul contactului cu ochii resp. 
pielea se va clăti cu multă apă şi eventual se va consulta 
medicul (în cazul contactului cu ochii). Suprafeţele care 
nu trebuie vopsite se vor feri de stropituri ale produsului; 
dacă acestea nu pot fi evitate, se vor îndepărta imediat cu 
apă (pericol de pete ireversibile!). A se lua în considerare şi 
posibile alergii la substanţe naturale.
Este interzisă diluarea produsului GekkkoSOL - granulă 
fină cu sticlă solubilă (silicat de sodiu) sau apă; produsul se 
va dilua numai cu diluant GekkkoSOL.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!   

Informatiile mai sus prezentate reflecta stadiul actual al experientei 
noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a im-
pactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, 
se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari. 
Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea 
acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de proba). Aceste pre-
scriptii îsi pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul 
modificarilor aduse acestui produs. 
Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet 
la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.


