
Paletar de culori

Vopsele și Tencuieli

SC Naturalpaint SRL

Tel:   0266 243 041
Mob: 0751 225 311
office@naturalpaint.ro
www.naturalpaint.ro

Paletarul se referă la următoare produse: 
Vopsele de var și gama GekkkoSOL 
Vopsea de clei și Vopseaua de cazeină
Glet de var și Tencuieli de var
Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

Spinellgelb / Galben de Spinell (861)

A B C

Sonnengelb / Galben de soare (867)

Spinellorange / Portocaliu de Spinell (865)

Goldocker / Auriu de ocru (821)

Ocker gelb / Galben de ocru (821)

Orangeocker, Provence / Portocaliu de ocru (822)
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Oxidorange / Portocaliu de oxid (823)

A B C

Siena rot, Italien / Roșu de Siena (824)

Ocker rot / Roșu de ocru (803)

Umbra rötlich / Umbra roșiatic (808)

Umbra rotbraun, Italien / Maro roșiatic de umbra (825)

Umbra rehbraun / Maro de căprioară (805)
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Umbra natur / Umbra natur (915)

A B C

Umbra schwarzbraun / Maro închis de umbra (916)

Umbra dunkel, Ardennen / Umbra închis (826)

Umbra grün, Zypern / Umbra verde (827)

Umbra grünlich, dunkel / Verde închis de umbra (807)

Spinellgrün / Verde de Spinell (864)
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Spinellmint / Mentă de Spinell (868)

A B C

Spinelltürkis / Turcoaz de Spinell (862)

Spinellblau / Albastru de Spinell (863)

Ultramarin blau / Albastru marin (855)

Ultramarin violett / Violet marin (856)

Eisenoxidschwarz / Negru de oxid (850)
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Vopsea pe bază de var pastă 

Descriere generală
Vopseaua pe bază de var de la Kreidezeit este o vop-
sea albă pentru interior şi pentru exterior.
Datorită conținutului de marmură fină dispersată, oferă 
o culoare de alb deschis și se caracterizează printr-o 
capacitate excelentă de fixare şi aderare, în timp ce 
sunt fabricate fără răsini sintetici sau pigmenți artificiali. 
Se caracterizează prin difuzibilitate și alcalinitate, care 
protejează su prafețele de infecții fungicide pe perioade 
lungi, fiind astfel recomandate și pentru încăperi cu 
umiditate ridicată. 
De regulă, acoperă din două straturi.

Disponibil în trei variante: vopsea netedă, vopsea struc-
turată 0,5 mm, și vopsea structurată 1 mm.

Declaratia completă a ingredientelor 
Calcar marmorat, făini şi nisipuri de marmură, apă de 
șinter, celuloză metilică (clei celular). 

Suprafețe potrivite 
în interior: toate tencuielile minerale netratate, beton, 
piatră, zidărie, gipscarton şi plăci fibroase din gips, 
tapet de hârtie, toate tencuielile și vopselurile Kreide-
zeit (cu excepția Vopselei pe bază de clei), vopsele de 
emulsie absorbante și mate, pe bază de rășini sintetici ( 
a se încerca înainte de aplicare!).
în exterior: tencuieli minerale netratate și rezistente la 
întemperii, beton și piatră. Nu se recomandă pe sistem 
de izolație de fațade.

Condiţii de prelucrare 
Stratul suport trebuie neted, să fie uniform uscat şi 
uniform absorbant, desprăfuit, curat, compact, degre-
sat şi fără substanţe penetrante cu efect de colorare. 
Diferențe în gradul de absorbție a suprafeței poate 
conduce la diferențe de intensitate a culorii uscate. 
De regulă, în cazul suprafețelor mai puțin absorbante, 
culoarea devine mai lucioasă.

Lucrări pregătitoare 
Toate suprafețele absorbante în interior și exterior, vor 
fi grunduite cu Grund pe bază de cazeină (Art. 145), cu 
bidinea.

Prelucrare 
Înainte de utilizare vopseaua pe bază de var trebuie 
bine amestecată. Stropii de vopsea de pe piesele de 
construcţie adiacente vor fi imediat îndepărtate cu apă. 
Pentru a-şi atinge capacitatea maximă de acoperire 
este nevoie de cel puţin două straturi, iar în cazul stra-
turilor suport cu o structură foarte rugoasă este nevoie 
chiar şi de 3 straturi. 

În timpul prelucrării vopseaua este translucidă şi 
doar după uscarea completă îşi atinge capacitatea 
maximă de acoperire. În timpul aplicării şi după 
pauze mai lungi  este nevoie de agitarea periodică a 
vopselei.

(01/2014)

Diluare
Straturile intermediare şi finale vor fi aplicate, în funcţie 
de preferinţă, nediluate sau diluate cu 5-10% apă. În 
general, recomandăm diluarea vopselei până la o vis-
cozitate optimă care permite o aplicare ușoară.

Aplicare 
Recomandăm aplicarea vopselei de var cu ajutorul unei 
perii de vopsit (de exemplu perii pentru faţade, bidinea 
etc) prin mişcări încrucişate.
Pe suprafețe mai puțin absorbante, vopseaua albă 
poate fi aplicată şi cu o rolă. Aici se lucrează rapid, 
prin mişcări încrucişate, prin metoda „umed în umed”. 
Se aplică prima dată vopseau prin mișcări încrucișate, 
după care se uniformează într-o direcție. Se va testa pe 
o suprafaţă de probă. 
Vopselurile de var colorate nu vor fi aplicate cu rola!
Vopseaua de var se poate aplica și cu un pistol Airless.

Nuantare
Vopselurile de var Kreidezeit se nuanțează cu pigmenții 
minerali și de pământ Kreidezeit.
în interior: max 100 g pigment / 1 L vopsea
în exterior: max 10 g pigment / 1 L vopsea
Paletarele de culori sunt disponibile la distribuitori și pe 
internet. 
Pigmenții vor fi amestecați prima dată cu o cantitate 
mică de apă, api adăugați in vopsea. Pigmenții pot fi 
amestecați și între ei. 

Perioada de uscare
Între două aplicaţii se recomandă o perioadă de us-
care de cel puţin 8 ore, la o temperatură de 20 grade și 
umiditate relativă de 65%.

Consum 
Pe suprafeţe netede, grunduite per strat de aplicare:
Vopsea pe bază de var: aprox. 0,15 l / m²
Vopsea pe bază de var – structurată 0.5 mm: aprox. 
0,20 l / m²
Consumurile pot varia puternic în funcție de substrat, 
de modalitatea de aplicare și de textură. 

Dimensiunile ambalajelor
Vopsea nestructurată:
Recipient de 1 L pentru aproximativ 4 mp/strat,
recipient de 5 L care acoperă cca. 22 mp/strat,
recipient de 10,00 L care acoperă cca. 45 mp/strat,

Vopsea structurată 0,5 mm:
Recipient de 1 L pentru aproximativ 4 mp/strat,
recipient de 5 L care acoperă cca. 17 mp/strat,
recipient de 10,00 L care acoperă cca. 37 mp/strat,

Depozitare 
Depozitat într-un recipient închis ermetic şi la locuri 
ferite de îngheţ, vopseaua pe bază de var are o perio-
adă de valabilitate de cel puţin 2 ani. Ambalajele golite 
parţial se reînchid ermetic. Se îndepărtează resturile de 
vopsea de pe capac şi marginea ambalajului.  

Înainte de aplicare consultați fișa tehnică și 
indicațiile de siguranță! 
Detalii pe www.naturalpaint.ro
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Proporţiile de amestec pentru realizarea nuanţelor din paletar:
A B C

Vopsea din făină de marmură be bază de cazeină (Art. 105 - 108)
Vopsea pe bază de clei  (Art. 118)

5 kg Pudră albă
500 g Pigment

5 kg Pudră albă
175 g Pigment

5 kg Pudră albă
½ x 75 g Pigment

10 kg Pudră albă
1 kg Pigment

10 kg Pudră albă
2 x 175 g Pigment

10 kg Pudră albă
75 g Pigment

25 kg Pudră albă
2,5 kg Pigment

25 kg Pudră albă
1 x 500 g Pigment
2 x 175 g Pigment

25 kg Pudră albă
175 g Pigment

Glet de var (Art. 980 - 982)
Tencuială adezivă pe bază de var (Art. 960 – 961) 
Tencuială adezivă pe bază de var  -fină-  (Art. 967 - 969)

10 kg Pudră albă
500 g Pigment

10 kg Pudră albă
175 g Pigment

10 kg Pudră albă
½ x 75 g Pigment

25 kg Pudră albă
½ x 2,5 kg Pigment

25 kg Pudră albă
2 x 175 g Pigment
1 x 75 g Pigment

25 kg Pudră albă
½ x 175 g Pigment

Vopsea pe bază de var (Art. 888)
Vopsea pe bază de var -structurată- (Art. 886)
gama GekkkoSOL (Art. 133-134) şi (Art. 135-136)

5 l Vopsea albă
500 g Pigment

5 l Vopsea albă
175 g Pigment

5 l Vopsea albă
½ x 75 g Pigment

10 l Vopsea albă
1 kg Pigment

10 l Vopsea albă
2 x 175 g Pigment

10 l Vopsea albă
75 g Pigment

Toți pigmenții sunt garantat rezistenți la lumina solară, netoxici, uşor amectabili şi mixabili între ei, 
astfel încât se pot obţine o multitudine de alte nuanţe de culoare.
Important: reprezentarea corectă a paletarelor de culori poate fi influenţată substanţial funcţie 
de setările monitorului, astfel încât în unele cazuri sunt posibile devieri însemnate.  Acest paletar 
serveşte doar pentru o orientare aproximativă. Pentru un paletar fizic, vă invităm să vizitați cel mai 
apropiat distribuitor.
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