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Stimați colaboratori, 

Din dorința de a vă ajuta în alegerea sistemului optim de vopsitorie, vă prezentam în continuare un Ghid de 
zugrăvire pentru suprafețe interioare. Acest ghid vă va îndruma în vederea parcurgerii pașilor rămași pentru 
realizarea unui proiect de vopsitorie de interior de înaltă calitate.  

Prin alegerea vopselelor Caparol, ați făcut deja primul pas în direcția corectă spre realizarea unei încăperi 
splendide. 

PASUL 1. CE GRAD DE LUCIU SA UTILIZĂM. 

Veți putea alege cel mai bun grad de luciu pentru proiectul dumneavoastră, atunci când veți ști caracteristicile 
și funcțiile fiecărui grad de luciu. 

Grad de luciu Opac Mat Semi-lucios Lucios 

Zona de trafic Scăzut Mediu Mediu spre Ridicat Ridicat 

Cameră de zi 

Sufragerie 

Dormitor 

Coridor 

Bucătărie 

Cameră copii 

Uși 

Tâmplărie 

PASUL 2. CE TIP DE GRUND SA UTILIZĂM. 

Grundul asigură pregătirea suprafeței în vederea acoperirii cu vopsea: egalizează absorbția suprafeței, 
asigură aderența la stratul suport și ajută la o mai bună acoperire a vopselei. 

Unele grunduri au o formulă specială pentru a rezolva probleme dificile: culori vechi, aderența pe suprafețe 
lucioase sau ascunderea petelor de pe stratul suport.  

Grund 

Caparol 
AquaSperrgrund 

Caparol 
Weissgrund 

Caparol 
Holz-IsoGrund 

Caparol 
Haftprimer 

Caparol 
Tiefgrund 

Tipul problemei la interior 

Pete de umezeală, nicotină, ulei și 
grăsime 

Acoperirea unei vopsele colorate vechi 

Vopsire peste tapet 

Sigilare tencuială poroasă 

Sigilare lemn neacoperit 

Suprafețe lucioase: ceramică, sticlă etc. 

Strat intermediar sub vopsele intense sau 
închise la culoare 

Urme de creion, marker, grăsime, ruj 

Revopsire suprafață lemnoasă 

Perete ghips-carton nou 

Beton 
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Utilizând un grund Caparol de înaltă calitate, veți obține un strat final de vopsea neted, durabil și cu o mai mare 
acuratețe a culorii.  
Utilizați ghidul de mai sus pentru a alege cele mai bune grunduri Caparol pentru proiectele dumneavoastră. 

PASUL 3. CE TIP DE VOPSEA SAU DE LAC SĂ UTILIZĂM 

PASUL 4. CÂTĂ VOPSEA ESTE NECESARĂ. 

Utilizați pașii următori pentru a determina cantitatea corectă de vopsea ce trebuie achiziționată de la distribuitorul 
local Caparol. 

 Pereți:
a. Măsurați perimetrul încăperii.
b. Înmulțiți perimetrul cu înălțimea pereților.
c. Scădeți suprafața ușilor și ferestrelor.
d. Împărțiți rezultatul la 8 (un litru de vopsea

acoperă cca.8 mp).

 Tavane
a. Măsurați lungimea și lățimea încăperii și

înmulțiți valorile măsurate între ele.
b. Împărțiți rezultatul la 8 (un litru de vopsea

acoperă cca.8 mp).
c. Întotdeauna rotunjiți în sus pentru a vă asigura

că veți avea suficientă vopsea.

PASUL 5. MASCAREA ȘI CURĂȚAREA ÎNCĂPERII. 

Faceți-vă timp și mascați / acoperiți suprafețele 
interioarele în mod corespunzător. Grunduiți și zugrăviți 
prima dată tavanele, apoi pereții și ornamentele la final. 

Utilizați bandă de zugrav pentru a proteja ușile și ramele 
ferestrelor, precum și ornamentele.  

Izolați cablurile electrice și utilizați pungi de plastic 
pentru a proteja mânerele ușilor.  

Destinația 
încăperii 

Indeko-plus CapaMaxx CapaLatex Latex Hygiene 
Capacryl 
PU Satin 

Capacryl 
PU Gloss 

Grad de luciu Mat Mat Mat Mat Semi-lucios Lucios 

Camera de zi 

Sufragerie 

Dormitor 

Coridor 

Bucatarie 

Cameră copii 

Uși 

Tâmplărie 
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PASUL 6. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

 Asigurați-vă că ați reparat toate imperfecțiunile suprafeței.

 

PASUL 7. VOPSIREA SUPRAFEȚEI 

 
 

▲ Umpleți găurile și fisurile 
utilizând gleturi adecvate. 

▲ Grunduiți suprafața ▲ Șlefuiți suprafețele lemnoase ▲ Șlefuiți orice asperitate sau 
denivelare, după care îndepărtați 
praful de pe suprafață. 

▼ Zugraviți pe lângă pereți  ▼  a. Zugrăviți un singur perete odată    ▼ Pe o suprafață de 1 m x 1m  ▼ a. Umpleți „M”-ul cu vopsea 
b. Vopsiți cu pensula o bandă  vopsiți un ”M” pe perete b. Lucrați de-a lungul pereților

pe linia tavanului, podelei și de la un colț la celălalt.

colțurilor peretelui c. Continuați în același mod

c. Vopsiți întotdeauna ”ud-pe-ud” pe întreaga suprafață a peretelui

în zona de îmbinare  

▼ Începeți cu tavanul vopsind cu 
     pensula o margine de 5 cm 

▼ Omogenizați vopseaua în 
 găleată 

▼ Amorsați rola rulând-o peste 
 grătar 

▼ Utilizați un prelungitor pentru 
 vopsirea tavanului 

3/4



Nr. 2 / 2013

Vopselele Caparol îndeplinesc toate standardele privind protecția mediului și a sănătății, aceasta 
făcându-le sigure atât pentru aplicatori cât și pentru clienții finali. Vopselele noastre fără miros ușurează 
reluarea activității în spațiile zugrăvite, imdeiat ce suprafețele vopsite s-au uscat. 

MICI TRUCURI ȘI SECRETE 

O rolă uscată absoarbe greu vopseaua sau 
grundul, așa că ”amorsați„ rola înainte de a o 
introduce în grund sau vopsea; 

Rulați rola peste grătarul de vopsit de câteva ori, 
pentru a fi acoperită uniform cu grund sau 
vopsea; 

Mascare corespunzătoare a suprafețelor vă 
permite să lucrați rapid și fără grijă, 
economisind timp pe ansamblul lucrării; 

”Suprapunerile” apar acolo unde suprafețele 
umede și uscate se suprapun la aplicarea 
vopselei cu rola. Păstrați întotdeauna zona de 
îmbinare umedă, lucrați numai ”ud-pe-ud”, 
vopsind pe suprafețe mai reduse; 

Nu vă opriți din vopsit în mijlocul pereților. Vă 
puteți opri numai la colțuri sau la ferestre; 

Păstrați o mostră de culoare pe capacul găleții, 

O veți identifica mai ușor în cazul în care sunt 
necesare retușuri. 

Departamentul Suport și Dezvoltare  

  Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522 
  Tel. Verde : 0800 800 600 (apel gratuit) 
  E-mail : tehnic@caparol.ro  
   www.caparol.ro  

▲ Îndepărtați banda de mascare de  ▲ Permiteți vopselei să se usuce ▲ Zugrăviți ornamentele  ▲ Îndepărtați vopseaua de pe 
pe perete  în profunzime înainte de a o șterge  role și pensule utilizând apă și  

 detergent 
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