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GUMILAK 
Lac cu protecție 

anticorozivă crescută 

 
Lucios & Satinat & Mat 

Randament: 14-16 
m²/lt 

Uscare: 2 - 3 ore 

Diluare: 

5% în volum cu White spirit 

8% în volum cu Diluant Nr.1 

Revopsire: 18 ore 

Ambalaj: 

Lucios: 200ml, 375ml, 750ml, 2,5lt, 

5lt Satin: 750ml, 2,5lt 

Mat Negru: 375ml, 750ml, 2,5lt 

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol 

 
 

 
 

 CARACTERISTICI GENERALE  

Vopsea cu lac de calitate înaltă de generație nouă pentru uz 

exterior și interior cu conținut redus în COV și proprietăți 

anticorozive ranforsate. Ideal pentru orice suprafață metalică, 

unde se dorește o finisare excelentă, duritate crescută și 

rezistență mecanică. Oferă menținerea crescută a luciului și a 

nuanței chiar și în condiții 

meteo nefavorabile. Se usucă repede și uniform pe toată 

grosimea filmului și prezintă aderență excelentă și rezistență  

la apă. Prezintă randament și acoperabilitate crescută și 

lucrabilitate ușoară. Cu adăugarea de materiale solide al 

agentului de întărire GUMILAK metal, se reușește uscarea mai 

rapidă, duritatea și rezistența crescută la condițiile meteo 

nefavorabile. 
 

 

Luciu Lucios cu luciu 86 - 88 unități la 60º.

 Sat

inat cu luciu 35 - 45 unități la 60º. Mat cu luciu <4 

unități la 60º. 

Greutate 
specifică 

1,19 – 1,23 kg/lt (Lucios - Alb) 

1,22 – 1,26 kg/lt (Satinat - Alb). 

1,32 – 1,40 kg/lt (Mat – verde, negru). 

Randament 14-16 m2/lt pe strat pe o suprafață 

pregătită corespunzător. 

Diluare 
Pentru aplicare cu pensula sau cu ruloul până la 5% 
în volum cu diluant SMALTOLUX WHITE SPIRIT. 
Pentru aplicare cu pistol convențional sau airless 
până la 8% în volum cu Diluant Nr.1 VECHRO. 

Uscare 
Uscat la atingere în 2 - 3 ore. 

Revopsire 
Cel puțin 18 ore după aplicare. Se recomandă ca 

revopsirea să fie efectuată după întărirea 

completă al primului strat. Acești timpi se 

prelungesc sub condiții meteo de frig și umezeală. 

Clasa COV  
”Straturi de acoperire speciale cu două componente. 

Finisare antierozivă”. Tip D. Valoare limită COV = 500 

gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre 

utilizare = (alb) 450 gr/lt, (nuanțe) 499 gr/lt. Vopseaua 

conține și solvenți care nu sunt COV. COV ori SOV: 

Substanțe organice volatile cu punctul de fierbere < 

250ºC. 

Utilizarea 

agentului de 

întărire 

GUMILAK metal 

Pentru aplicare cu pensula sau cu ruloul adăugăm 

până la 10% în volum cu agent întăritor GUMILAK 

metal. Pentru aplicare cu pistol convențional sau 

airless adăugăm în plus până la 4-8% în volum 

Diluant NR.1 VECHRO la vopseaua inițială. Mixtura 

trebuie aplicată în 8-12 ore. 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
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Curățați bine suprafețele de grăsimi, praf, uleiuri, vopsele vechi, părți 

friabile, rugină ș.a.m.d. Sablați bine. Pe suprafețe metalice noi aplicați 

un strat anticoroziv de OXIDOL. 

 APLICARE  

Amestecăm bine. Aplicăm un strat sau două straturi de GUMILAK metal 

cu protecție anticorozivă ranforsată. 
 

 

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 cu diluant și săpun. 
 

 

Temperatură 8 – 30οC iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse 

pe durata aplicării pot altera proprietățile finale a produsului. 

 
 

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea 

la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de 

vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu 

adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului. 
 

 

Mai multe informații referitor la periculozitatea produsului, la Fișa Datelor 

de Securitate (MSDS) a produsului. 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 societate, care este aliniată cu 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 caz ul în care produsul 

nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare. 

CONDIȚII DE APLICARE 

DEPOZITARE 

NOTIFICĂRI 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

CURĂȚIREA UNELTELOR 

http://www.vechro.gr/

