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„Efectul de scriere” nedorit pe pereți
Poate v‐ați întâlnit cu situația în care clientul vă reclamă faptul că la ștergerea sau frecarea pereților interiori zugrăviți
cu vopsele lavabile mate, în special în cazul nuanțelor medii și intense (întunecate) pe suprafața acestora rămân urme
(dungi albicioase, deschise la culoare).
Acest efect nedorit, este caracteristic tuturor vopselelor mate colorate intens, indiferent de producător și poartă
numele de „efect de scriere” sau „efect de catifea”.

Ce se întâmplă atunci când acoperiți cu vopsiți cu vopsele mate colorate în culori întunecate sunt frecați cu mâna sau
cu vreun alt obiect?
Pigmentul colorat este dispersat în toată vopseaua și „acoperă” materialul de umplere; în caz de contact sau frecare
pigmenții sunt îndepărtați de pe suprafața materialului de umplere din vopsea (material care nu este colorat). Optic,
acest fenomen este similar cu cel apărut pe suprafața catifelei la ștergere/atingerea suprafeței materialului, motiv
pentru care a fost denumit “efect de catifea”.
Din punct de vedere funcțional, stratul de vopsea nu suferă nicio modificare, dar din punct de vedere estetic, clienții
vor fi cu certitudine nemulțumiți.
În cazul în care clientul solicită colorarea vopselei în astfel de culori, trebuie informat asupra riscului de producere a
acestui fenomen. Pentru a evita sau diminua posibilitatea apariției acestui fenomen vă propunem în continuare 2
soluții tehnice pentru evitarea problemei:

1. Utilizați vopsele satinate
Vopsele satinate sunt mai rezistente la frecare, având suprafața mult mai densă, mai compactă decât vopselele mate.
Totuși, clientul trebuie să vadă o mostră de produs și să fie de acord cu gradul de luciu.
DE REȚINUT:
 Datorită luciului, orice neregularitate sau imperfecțiune din stratul suport va fi mai vizibilă
 Pregătirea stratului suport trebuie să fie efectuată la standardele unui astfel de finisaj
 Nu se recomandă vopsele lucioase în cazul suprafețelor iluminate din lateral (tangențial).
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Caparol vă recomandă utilizarea a două produse:

Amphibolin este o vopsea lavabilă de înaltă calitate,
superlavabilă, pe bază de acrilat pur, aplicabilă atât la
interior cât și la exterior pe aproape orice tip de strat
suport: zidărie, suprafețe zincate, PVC dur, lemn instabil
dimensional, etc. Este extrem de rezistentă la solicitări
mecanice, la frecare, la dezinfectanți casnici pe bază de
apă – se poate curăța foarte ușor și are o rezistență în
timp foarte îndelungată.

Caparol‐SeidenLatex este o vopsea lavabilă pentru
interior de înaltă calitate, destinată pentru zugrăveli
interioare foarte durabile, rezistente la frecare, în
special suprafețelor intens solicitate: școli, spitale,
grădinițe de copii, instituții publice, birouri, hoteluri,
restaurante, coridoare, casa scărilor etc. deoarece
vopseaua este extrem de durabilă și se poate curăța
foarte ușor.

2. Vopsea specială pentru culori închise
Caparol PremiumColor este o vopsea de top, destinată exclusiv pentru
realizarea de zugrăveli mate, nuanțate în culori intense și închise ale pereților
interiori și a plafoanelor, supuse la solicitări mecanice ridicate. Produsul
diminuează așa‐numitul efect de scriere (efect de catifea) în cazul nuanțelor
puternice. Cu PremiumColor se obțin totodată suprafețe cu aspect mat de
înaltă clasă, cu o strălucire specială a culorilor.
MODUL DE APLICARE:
Din rațiuni de economice, se aplică un strat intermediar de Indeko‐Plus, nuanțat în aceeași culoare cu stratul de
PremiumColor aplicabil ulterior. Se aplică unul sau două straturi de PremiumColor nediluat.
Pentru aplicare se recomandă utilizarea de role profesionale, cu o lungime medie
a firului (14‐18 mm) și cu colțuri rotunjite, ce nu permit acumularea de material
la capete. Recomandăm rola Caparol FeinRoller 25 cm (cod 879793).
La vopsirea cu PremiumColor, este important ca vopseaua să fie aplicată mai întâi pe o zonă parțială a peretelui și
apoi distribuită uniform, cu rola, ud‐pe‐ud, pe toată înălțimea peretelui, într‐o singură direcție.

Respectând recomandările noastre, suntem convinși că veți obține cele mai bune rezultate, și mai mult de atât,
respectul celorlalți meseriași și a clienților dumneavoastră.

