
Unde poate fi  utilizat 
ÎN MOD DIRECT:
- pentru impregnare şi fi nisaj pe lemn neprelucrat, 
chiar şi lemn nepreţios, aplicaţi după o şlefuire 
iniţială uşoară şi între aplicarea celor două straturi  
- pe mobila din lemn deja lăcuită, dacă doriţi 
refacerea aspectului ei natural şi protejarea contra 
petelor,
- pe picturi murale în acril, realizate de cel puţin 
o săptămână, pentru a le face rezistente la apă şi 
pentru a putea fi  spălate, chiar şi cu detergenţi
- pe ciment, ca o peliculă transparentă contra 
prafului, fi ind aplicat ca un prim strat  Pereţi Mobilă 
Pardoseală satinată

DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTOSOPRA 
CULOARE PENTRU INTERIORE:
Ceramică: gresie şi faianţă, pereţi şi pardoseală
PFL / Masonite / Laminat: mobilă de baie, mobilier 
şi etajere pentru bucătărie, mese de lucru
Tablă / Tablă zincată: frigidere, maşini de spălat
Oţel inox / Aluminiu / Alamă: chiuvete, hote
Fibră de sticlă/ Polistiren / Sticlă: diverse obiecte
Marmură: pardoseli, raft uri
Tencuială: pereţi, cabine duş, bucătării, 
laboratoare, drept înlocuitor pentru gresie şi faianţă 
Gips: pereţi, obiecte diverse 
Ciment: pereţi, pardoseli
Lemn: mic mobilier, biblioteci, pardoseli

INODOR

A SE PĂSTRA LA O TEMPERATURĂ >5°C

APLICAŢI CU O ROLĂ DIN BURETE ALB SAU
CU FIRE SCURTE 

CURĂŢAŢI USTENSILELE CU APĂ CALDĂ

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE UŞOARĂ
FINISAJ  EPOXIDIC
TRANSPARENT, 
PE BAZĂ DE APĂ

0,250 L 
± 2,5 m2

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia
Tel 0039 035 847453 - Fax 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it

timp de aplicare după amestecare
uscat la atingere după
aplicare al doilea strat
complet uscat 
duritate maximă

4 h
4 h
12 h
24 h
7 zile

WÄNDE MÖBEL BÖDEN /PARETI MOBILI PAVIMENTI  
KOMPONENTEN «A» DANGER GEFAHR
Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht 
Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen. Enthält <Name des sensibilisierenden 
Sto� es>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / 
Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
gen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß 
den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschri� en.
Enthält: POLIAMINE ADUCT; CAS.   2855-13-2 3-AMI-
NOMETHYL 3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE; 
CAS.   1477-55-0 M-XYLILENDIAMINE

WÄNDE MÖBEL BÖDEN /PARETI MOBILI PAVIMENTI  
KOMPONENTEN «B» ACHTUNG
Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht 
Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen. Gi� ig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. Enthält epoxidhaltige Verbin-
dungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / 
Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
gen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat 
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung 
des Inhalts/Behälters gemäß den lokalen/regiona-
len/nationalen/internationalen Vorschri� en.
Enthält:: CAS.   25068-38-6 Reaction product: 
bisphenol-A-(epichlorhydrin),epoxy resin (number 
average molecular weight ≤ 700); CAS.   9003-36-5 
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 
1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; CAS.   
68609-97-2 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] 
derivs

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie 
a/j): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 50g/l VOC

Timp cu temperaturi de 20 ºC şi umiditate sub 55%.

luciosw w w . s o t t o s o p r a . e u C a m e l e o n u l  c a s e i

PEREŢI  MOBILĂ 
PARDOSEALĂ

Ambalajul conţine:
Un borcan cu componenta “A”, un borcan cu 
componenta “B”,
Instrucţiuni de utilizare şi sfaturi.

După aplicarea culorii 
pentru interioare

În mod direct
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CARACTERISTICILE SALE

SottoSopra Pereţi Mobilier Pardoseli este o răşină cu 
finisaj epoxidic, cu două componente, transparentă, 
incoloră, pe bază de apă, este inodoră şi disponibilă 
în următoarele versiuni: lucioasă, satinată şi mată.

Creează o peliculă fără îmbinări şi perfect 
impermeabilă, pereţii şi pardoseala voastră vor 
deveni uşor de curăţat cu detergenţi obişnuiţi, 
evitând rosturile vechi inestetice. Dacă se utilizează 
pe pardoseală sau pe pereţii unei cabine de duş, în 
bucătărie, laboratoare în general, ca şi înlocuitor de 
gresie şi faianţă este necesar să aplicaţi un al doilea 
strat.

Certificat Haccp (produse şi  sisteme  pentru vopsirea 
ambientelor în care se găsesc alimente)  în trei 
versiuni:  lucios, satinat şi mat.

OBSERVAŢII TEHNICE/ PRECAUŢII

Grosimea medie a stratului: circa 100 micron ud. Se 
recomandă aplicarea a 2 straturi pentru a prelungi 
durata de viaţă în timp.

Timpul necesar pentru aplicare: aplicarea este extrem 
de uşoară, vă reamintim că, fiind vorba de un produs 
cu două componente, după circa 4 ore (viaţă utilă), 
de la amestecarea celor două componente “A” şi “B”, 
produsul nu mai poate fi utilizat.

Rezistenţa la spălare şi abraziune: caracteristicile 
maxime vor fi atinse după 7 zile de la aplicare, după 
24 de ore produsul este complet uscat.

Păstrarea produsului: la temperaturi mai mari de 
5°C; dacă utilizaţi produsul pe perioada de iarnă, vă 
recomandăm să lăsaţi produsul într-un mediu încălzit 
timp de trei-patru ore.

Aspectul produsului: în faza de aplicare are o culoare 
albicioasă, va deveni transparent când se va usca.

CONTROLĂM DACĂ AVEM TOT

SottoSopra Pereþi Mobilier Pardosealã asigurã o
acoperire de 10 m2 pentru fiecare litru de produs
şi pentru fiecare strat, sã ne asigurãm cã avem
cantitatea necesarã. În cazul în care trebuie sã
întrerupeþi activitatea, opriþi-vã pe o muchie sau un 
colþ pentru a evita urmele de îmbinare.
Al doilea strat poate fi aplicat dupã minim 12 şi maxim 
72 ore de la prima aplicare.

În afară de produs, mai avem nevoie de o rolă cu 
burete alb cu densitate ridicată (moltopren) sau o rolă 
cu fire scurte, de bună calitate, de o spatulă şi de o 
şipcă plată pentru a putea amesteca bine produsul.

O rolă cu bandă de hârtie pentru a proteja 
bordurile(plintele), rama uşilor, prizele electrice etc., 
mănuşi, o cârpă care nu lasă scame.

Nu purtaţi pulover de lână sau haine noi care lasă 
fibre (scame) minuscule

CALCULAREA MATERIALULUI NECESAR 

SottoSopra Pereţi Mobilier Pardoseală se regăseşte în 
ambalaje de:
0,250 litri pentru 2,5 m2,
0,500 litri pentru 5,0 m2.

Dacă este necesar, pentru a cântări utilizaţi un cântar 
de bucătărie cu precizie de un gram.

Nu utilizaţi aceeaşi ustensilă pentru a preleva 
Componenta”A” şi Componenta ”B”.

Închideţi bine recipientele.

81 g (comp. A) + 27 g (comp. B) = 108 g = 1 m2

Dacă este necesar, diluaţi cu o cantitate de 5% apă, 
echivalentul a circa  5 grame  la 108 grame de produs

PREGĂTIREA SUPORTULUI

1. Curăţaţi, degresaţi şi îndepărtaţi praful de pe 
suport. În cazul pardoselilor din ciment noi sau 
refăcute, acestea trebuie lăsate să se usuce cel puţin 
2 luni.

2. Suprafaţa trebuie să fie uscată şi să nu prezinte 
particule neuniforme. Orice material friabil trebuie să 
fie îndepărtat cu mijloace mecanice. Orice strat care 
nu corespunde cerinţelor şi orice contaminare, cu 
uleiuri, grăsimi, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate.

VĂ REAMINTIM CĂ

1- Această răşină poate fi aplicată în mod direct:
-prin impregnare sau finisaj pe un lemn brut, 
chiar dacă nu este preţios, aplicaţi după o şlefuire 
prealabilă uşoară cu hârtie abrazivă şi între aplicarea 
celor două straturi
- pe mobilierul din lemn deja vopsit, atunci când doriţi 
să restauraţi aspectul natural şi să îl protejaţi de pete,
- pe picturi murale cu acril, realizate de cel puţin o 
săptămână, pentru a le face complet hidrofuge şi 
lavabile, chiar şi cu detergenţi.

- pe ciment, ca şi protecţie transparentă contra 
prafului, aplicaþi un prim strat de produs Pereþi 
MobilierPardosealã satinatã

2. Pe ceramică, PFL, masonite, laminat, tablă, tablă 
zincată, oţel inox, aluminiu, alamă, fibră de sticlă, 
sticlă, marmură, tencuială, ipsos, ciment, lemn 

trebuie să se aplice în mod obligatoriu un strat de 
SottoSopra Culoare pentru Interioare.
Aplicaţi unul-două straturi de SottoSopra Culoare 
pentru Interioare, aşteptaţi 24 de ore şi aplicaţi 
SottoSopra Pereţi Mobilier Pardoseală.

3. Suporturi din lemn: şlefuiţi cu carton abraziv, nu 
aplicaţi Culoare pentru interioare colorată  dacă doriţi 
să păstraţi lemnul la vedere. 

Eventual vopsiţi cu vopsea impregnantă pe bază de 
apă şi şlefuiţi cu hârtie abrazivă. 
                          
AMESTEC

1. Omogenizaţi Componenta “A”.

2. Omogenizaţi Componenta “B”
3. Vărsaţi componente “B” peste componenta “A” şi 
amestecaţi pentru cel puţin 3 minute cu o spatulă sau 
o şipcă dreaptă, răzuind bine pereţii şi fundul cuvei.
4. Lăsaţi produsul să se odihnească timp de 5 minute.
5. Vărsaţi produsul într-o cuvă din plastic pentru a 
putea impregna rola cu cantitatea corectă. 

Dacă este necesar, diluaţi cu 5% apă, echivalentul a 
circa 12 grame pentru recipientul de 0,250 ml şi 25 
grame pentru recipientul de 0,500 ml

Dacă trebuie să utilizaţi mai mult de o cutie, va trebui 
să procedaţi în acelaşi mod. Evitaţi prepararea mai 
multor cutii, întrucât aveţi 4 ore la 20°C pentru a putea 
utiliza produsul după ce aţi amestecat componentele.

APLICARE

1. Vărsaţi amestecul într-o cuvă.
2. Aplicaţi SottoSopra Pereţi Mobilier Pardoseală 
folosind o rolă cu burete alb sau cu fire scurte sau o 
pensulă.
3. Întindeţi produsul în acelaşi sens, evitând să lăsaţi 
acumulări, pentru suprafeţe verticale, dacă folosiţi 
pensula, aplicaţi de jos în sus. Surplusul de produs 
trebuie îndepărtat trecând cu rola fără a o introduce 
în răşină.
4. Pentru o rezistenţă mai mare, vă recomandăm să 
aplicaţi 2 straturi la un interval de 12 ore.
5. Controlaţi ca uşile şi ferestrele camerei să fie 
închise pentru a evita curenţii de aer şi depunerea 
prafului pe răşină. Răşina va deveni complet 
transparentă după ce s-a uscat.

TIMPI

Uscare fără praf după 1 oră, uscat la atingere 4 ore, 
supravopsibil 12 ore. Timpii indicaţi sunt calculaţi 
întotdeauna la 10°C. la o temperatură de 20°C şi 
umiditate relativă de 55%.

Pe perioada de vară, cu temperaturi de peste 33°C şi/

sau umiditate relativă ridicată, aplicarea produsului 
nu este recomandată, la fel pe perioada iernii în locaţii 
cu temperaturi sub 10°C.

La scăderea temperaturii ambientale, timpii de uscare 
şi viaţă utilă se vor mări, în timp ce la temperaturi 
ridicate, timpii se vor scurta.

SFATURI PENTRU O BUNĂ APLICARE 

Pentru a obţine o aplicare profesională puteţi să 
şlefuiţi uşor produsul SottoSopra Culoare pentru 
Interioare, cu o hârtie abrazivă fină (400 –600), 
după cel puţin 24 de ore de la aplicarea acestuia, 
îndepărtaţi resturile de praf cu o cârpă uşor umezită 
şi aplicaţi răşina pentru finisaj SottoSopra Pereţi 
Mobilier Pardoseală.

În mod normal sunt suficiente 45 minute pentru 
aplicarea unui litru de răşină, lucraţi cu calm şi 
precizie.

Evitaţi crearea de acumulări de produs care ar crea 
efecte inestetice, trăgând rola către voi, iar pentru 
pereţi de sus în jos.

Nu depăşiţi cantitatea de răşină prelevată din cuvă, 
introduceţi rola şi apoi rulaţi-o pe partea striată a 
cuvei sau pe grătarul pentru rolă pentru a elimina 
excesul de produs.

Evitaţi zilele foarte calde sau foarte reci, lucraţi la 
temperaturi cuprinse între 16 şi 30°C. Eventualele 
mici imperfecţiuni pot fi îndepărtate prin şlefuire cu 
hârtie abrazivă între aplicarea primului şi al celui de-al 
doilea strat de SottoSopra Pereţi Mobilier Pardoseală.

Dacă vopsiţi pardoseala, este preferabil să aplicaţi 
răşina într-o cameră într-o singură aplicare, oprindu-vă 
la nivelul uşii, astfel evitând evidenţierea urmelor de 
reluare a aplicării.

Dacă vopsiţi lemn, şlefuirea cu hârtie abrazivă între 
aplicarea straturilor este indispensabilă pentru 
îndepărtarea fibrelor de lemn. Mediul în care lucraţi 
trebuie să fie pe cât posibil lipsit de praf.

În primele 7 zile evitaţi utilizarea detergenţilor, utilizaţi 
doar o cârpă udată cu apă şi bine stoarsă.
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