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CHIEF ACRILIC 

Vopsea Acrilică 100% 

 
 

Randament: 9 - 11 m²/lt 

 

 
Uscare: 1 - 2 ore 

100% vopsea acrilică mat pentru uz exterior, potrivită pentru 

vopsirea sau revopsirea de tencuială, beton, chituirea de 

suprafețe, ipsos.  

Combină marea acoperabilitate cu albeața, aplicarea ușoară și 

plăcută din cauza mirosului redus și a lipsei de amoniac. 

Lucrabilitate ușoară și dispersare excelentă. 

Ideală pentru profesioniștii care caută o soluție economică, 

combinată cu acoperabilitate crescută și rezistența bună la 

condițiile meteo.  
 

 
 

 

apă. 

Diluare: 5 - 15 % în volum cu 

 
 

 
Revopsire: 4 - 6 ore 

 

 
Ambalaj: 750ml,3lt,9lt, 15lt 

Nuanțe : 1 lt, 3 lt, 9 lt 

 

 
Aplicare: Pistol Airless. 

 
 

Aplicare: Rulou 

 
 

Aplicare: Pensulă 

CARACTERISTICI GENERALE 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

Luciu Mat cu luciu 6 - 10 unități la  85Ο. 

Greutate 
specifică 

1,48 - 1,52 kg/lt depinde de nuanță. 

Randament 9 - 11 m²/lt per strat, depinde de suprafață. 

Diluare 5 - 15 % pe volum cu apă. 

Uscare 
Superficială în 1-2 ore. Vopseaua obține 

durabilitatea ei completă după 3-4 

săptămâni. 

Revopsire 
4- 6 ore după aplicarea primului strat. 

Acești timpi se prelungesc sub condiții 

meteo de frig și umezeală. 

COV/SOV 
”Vopsele pentru pereți exteriori cu 

substraturi minerale”. Tip Y. Valoare limită 

COV = 40 gr/lt. Maxim de concentrație COV 

al produsului gata spre utilizare = 20 gr/lt. 

Întrunește cerințele Legislației și după anul 

2011. COV ori SOV: Substanțe organice 

volatile cu punct de fierbere < 250ºC. 

Capacitat

e de 

acoperire 

>7.5 m2 /lt (ISO 6504/1). 

Nuanțe Alb și mii de nuanțe prin sistemul 

DISPOZIȚII ÎN CULORI VECHRO. 

 

http://www.vechro.gr/
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Curățați bine suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, vopsele vechi, 

părți friabile, resturi de mucegai și de umezeală ș.a.m.d.  

Pe suprafețele vopsite cu var, adezivi, vopsele vechi sau pe 

suprafețele noi se aplică grundul Smaltoplast Universal Primer sau 

grundul SMALTODUR, iar pe suprafețele cu probleme de pete de 

nicotină, gaze de evacuare, funingine, cariocă, tuș, fungi, 

mucegai, umezeală, uleiuri, graffiti se aplică grundul SMALTOX 

hydro sau SMALTOX mono. 

 APLICARE  

Amestecați bine. Aplicați uniform un strat sau două straturi 

CHIEF ACRILIC 

Propunere! Reducem numărul total de straturi în nuanțe închise, 

prin aplicarea SMALTOX hydro sau CHIEF plastic în nuanță gri S 

1502-Y pentru aplicarea nuanțelor galbene, S 1502-R pentru 

nuanțele roșii ș.a.m.d. sau în nuanță de același ton pe o bază de 

acoperabilitate mai mare. 
 

 

Pe durata lucrării mențineți uneltele ”umede” într-un vas sau 

lighean cu vopseaua.  Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi 

în cutie și curățați-le îndată cu apă și săpun. 
 

 

Temperatura spațiului 8–30οC iar umiditatea relativă sub 80 %. 

Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile 

finale al produsului. 
 

 

Închideți bine recipientul ca să fie menținut în stare bună pentru 

utilizare în viitor. Depozitați în mediu răcoros. Protejați 

materialul de ger și de expunerea la soare. 
 

 

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii. 

Produsul CHIEF ACRILIC nu necesită etichetă de periculozitate 

conform Legislației în vigoare. 

 
 

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt 

rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este garantată de către sistemul operațional a 

societății care se bazează pe cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nici o 

răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform 

instrucțiunilor de utilizare. 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

CURĂȚIREA UNELTELOR 

CONDIȚII DE APLICARE 

DEPOZITARE 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ 

http://www.vechro.gr/

