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VOPSELE DE IZOLARE
Atât la vopsirea clădirilor noi, dar în special la
renovarea clădirilor mai vechi, întâlnim deseori
straturi suport cu probleme, iar printre acestea
petele de pe pereţi şi tavane sunt printre cele mai
frecvente.
Astfel întâlnim pete datorate prezenţei îndelungate
a umezelii, cum sunt petele ce apar în urma unei

inundaţii, pete de rugină produse de elemente
metalice din pereţi, pete de nicotină din incintele
în care se fumează în mod frecvent, pete de săruri,
pete de fum şi cenuşă apărute în camerele încălzite
cu sobe, pete de funingine apărute în urma unor
incendii sau datorate unor procese tehnologice, pete
produse de gazele de eşapament (ex. în garaje) etc.

De ce reprezintă aceste pete o problemă? Prin
vopsirea directă cu vopsele lavabile a suprafeţelor
afectate, petele vor ieşi la suprafaţă prin stratul nou
de vopsea.
Caparol vă oferă soluţia de remediere punându-vă la
dispoziţie o gamă completă - grunduri şi vopselele
de izolare – destinate utilizării ca strat intermediar

sau final de acoperire a suprafeţelor cu pete şi pentru
realizarea renovărilor pe suprafeţele suport critice.
Prin ce diferă vopselele de izolare faţă de vopselele
uzuale clasice?
Vopselele de izolare sunt produse special concepute
pentru a acoperi şi proteja incinte care sunt afectate
de factorii corozivi sau distructivi mai sus amintiţi.

Identificarea cauzelor apariţiei petelor şi eliminarea acestora
Anterior zugrăvirii pereţilor sau tavanului, este
necesară verificarea, identificarea şi înlăturarea
cauzelor ce au dus la apariţia petelor. Exemplu: dacă
avem pete de umiditate pe tavan, vom identifica
sursa acestor infiltraţii şi vom remedia problema,
respectiv vom repara acoperişul casei anterior
vopsirii pereţilor.

Totuşi există situaţii în care aceste remedieri nu sunt
posibile. În aceste cazuri este necesară renovarea
periodică a incintelor cu vopsele speciale (ex.:
restaurante în care se fumează, garaje, etc).

Acoperirea şi protecţia pereţilor cu materiale profesionale
Suprafeţele suport ce urmează a fi vopsite trebuie
să fie curate, fără substanţe de separare şi uscate.
Petele de nicotină, precum şi petele de funingine
sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent
menajer degresant, şi se lasă să se usuce bine. Petele
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de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. După
uscarea suportului, se aplică un strat sau două de
grund, apoi două straturi de vopsea, similar aplicării
vopselelor uzuale clasice pe pereţi şi tavane.
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Grunduri de izolare
Caparol AquaSperrgrund

Este un grund de culoare albă, diluabil cu apă, cu rol de izolare a petelor
de nicotină, apă, funingine, grăsimi, rugină, etc., de pe suprafeţe netede la
interior, înainte de aplicarea vopselelor lavabile pe bază de apă. Datorită
tehnologiei speciale - ”tehnologia cationică” - acest produs posedă o
putere mare de izolare. Pe timpul renovării şi după aceasta, mirosul în
incintă este unul plăcut, spre deosebire de marea majoritate a vopselelor
de izolare. Se aplică cu rola sau cu pensula.

Caparol-Filtergrund grob

Grund de izolare destinat acoperirii şi izolării suprafeţelor interioare
împotriva petelor de nicotină, apă, funingine, grăsime, rugină, etc.
După grunduire se obţin suprafeţe uşor rugoase. Grundul are un efect de
izolare puternic, miros slab ce nu deranjează şi o capacitate ridicată de
difuzie.

Vopsele de izolare
IsoDeck

Vopsea specială pentru interior, albă, diluabilă cu apă, destinată
renovărilor rapide ale pereţilor şi tavanelor pătate de nicotină. Nu conţine
solvenţi, cu uscare rapidă, recomandată în special pentru restaurante,
hoteluri, birouri. Utilizată împreună cu grundul Caparol AquaSperrgrund
fein, înlătură efectul petelor dificile de funingine, grăsimi, sau al petelor
produse la inundaţii. Are o capacitate foarte bună de izolare şi acoperire,
este rezistentă la spălare şi are o difuzie foarte bună.

Dupa-inn

Vopsea de interior pe bază de solvenţi, albă, foarte performantă, fără
substanţe aromatice, cu uscare rapidă. Este destinată renovării rapide a
suprafeţelor cu pete de apă uscate sau pete de nicotină. Posedă capacitate
de izolare foarte ridicată, are miros redus şi capacitate de difuzie bună.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziţie şi
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro
cât şi telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600
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