
Informatii Tehnice 
 
 
 
 

OBJEKT MATTLATEX  
 
 

Vopsea latex mata, performanta, pentru perete si tavan cu acoperire ridicata 
 
 

 

Descrierea produsului  
 
Proprietati  
Vopsea lavabila latex mata, procesare usoara, putere mare de 
acoperire,,extrem de economica, difuzibil, cu miros redus, fara 
solventi si fara plastifianti. 
 
Domeniul de aplicare  
Potrivit pentru acoperiri noi sau renovari, tapet in relief, etc.. 
 

- difuzibil 
- putere mare de acoperire 
- calitatea mesterului profesionist 
 

 
 
  
 
 

 

Date tehnice  

Domeniul de utilizare interior 
Raport contrast / 

1 pana 7 m²/l  

Clasa de opacitate*  

   
 

    
 

Culori1 
alb & colorabil cu 

Grad de luciu* mat < 10 E (85°) 
 

Conti ProfiColor® 
 

   
 

     

Marimea ambalajelor 2,5 l, 5 l, 12,5 l Max. Granulatie* fin <100 µm 
 

    
 

Greutate specifica aprox. 1,463 g/cm3 Cod Produs F+L BSW20 
 

    
 

 aprox. 165 ml/m2  / aprox. 6  (Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) 
 

Consum2 m2/l Valoare limita EU-VOC Proportia VOC-este de max. 30 g/l. 
 

     

Depozitare3 racoros si uscat aprox. 1 an Cod deseu4 
17 07 01 (uscat) 

 

08 01 12 (lichid) 
 

   
 

     

Clasa de stergere 
Clasa 2 

  
 

* 
  

 

   
   

1 Poate fi colorat automat la toate colecțiile de culori obișnuite utilizând sistemul de amestecare a culorilor Conti ProfiColor®. 2 Valorile de consum specificate 
sunt valori de ghidare fără caracter obligatoriu pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul 
care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare. 3 Poate fi depozitat în recipientul original 
nedeschis. Închideți bine după utilizare. 4 Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare! * Date caracteristice conform DIN EN 13300. 
Datorită suprafeței sale foarte netede, suprafața poate părea mai strălucitoare atunci când este privită dintr-un unghi plat.. 
 
 
Compozitie (conform VdL)  
Polimer mixt de dispersie plastică - dispersie de acetat de polivinil, dioxid de titan, talc, cretă, caolin, aditivi, 
conservanți, metilizotiazolinonă și benzizotiazolinonă 
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Pregatirea substratului 
 

Substratul 
 
Potrivit pentru fiecare suprafață interioară tratată profesional. 

Substraturile trebuie să fie lipsite de fisuri, solide, uscate, fără 

murdărie, săruri, eflorescențe, atac fungic, straturi de bob de 

sinterizare și făină și alte substanțe de separare, fără 

decolorare și decolorare a incluziunilor străine. Acoperirile 

vechi existente trebuie verificate pentru a se potrivi, aderența și 

capacitatea de încărcare. VOB, partea C, DIN 18363, fișa 

tehnică și fișa tehnică corespunzătoare BFS, fiecare în ultima 

versiune, trebuie respectate! Substraturile trebuie pretratate 

corespunzător în funcție de tipul lor și amorsate corespunzător. 

Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea 

materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui strat 

de testare. Dacă aveți dubii, cereți sfatul specialistului.. 
 

Crapaturi 
 
Lucrați profesional la fisuri și respectați timpii de uscare 
corespunzători. Respectați prospectul BFS 19 atunci când 
efectuați lucrările. 

 

 

Colorarea materialului 
 
Prin Conti ProfiColor® sau cu culori solide adecvate, 

rezistente la intemperii. Culorile și nuanțele concentrate 

trebuie verificate pentru a fi adecvate înainte de utilizare. 

Adăugările mai mari modifică proprietățile specifice. 
 

Aplicare 
 
Pensula, rola sau pulverizare. Curățați instrumentele cu apă 
imediat după utilizare. 
 

Prelucrare 
 
În multe cazuri aplicați un singur strat nediluat. Adăugați un 

strat de grund până la maximum 5% apă pe substraturile și 

instrumentele adecvate. Pentru a evita orice abordare, 

acoperiți umed-pe-umed dintr-o singură dată. Conti® Objekt 

Matt-Latex poate fi vopsit, laminat și pulverizat. Potrivit pentru 

aplicarea prin pulverizare fără aer (diametrul duzei de cel puțin 

0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului circulant și a 

substratului de cel puțin 5 ° C. 
 

Strat de baza 
 
Adăugați până la 3% apă la grund pe substraturi și scule 
adecvate. 
 

Pete decolorate  
Pre-acoperiți petele parțial cu Conti® IsoGrund. 
 

Beton 
 
Îndepărtați uleiurile, grăsimile și cerurile de cofraj prin spălarea 

cu un agent de umectare. Straturile sinterizate trebuie 

îndepărtate mecanic. Verificați absorbția betonului prin 

intermediul unui test de umectare. Respectați prospectul BFS 1 

când efectuați lucrările.. 

  
Acoperire intermediara 
 
În cazul substraturilor cu contrast ridicat, puternic sau diferit 
absorbante, aplicați un strat intermediar suplimentar diluat 
cu aproximativ 3% apă. 
 

Acoperire finala 
 
Aplicați un strat gros, uniform, nediluat. 

 

Substraturi puternic absorbante / șlefuitoare 
 
Încorporați suporturi extrem de absorbante cu Conti® Uni 
Tiefgrund sau Conti® Puracryl Tiefgrund.. 
 

Substraturi absorbante în mod normal 
 
Pe suprafețe normal absorbante, cum ar fi B. beton, 
tencuială (MG Plc, Pll, Plll, PlVa, b, c), materialul poate fi 

prelucrat direct. 
 

Suprafete neabsorbante 
 
Daca este necesar, acoperiti suprafetele netede si 
neabsorbante Conti® Grun-dierweiß . Grositi suprafetele in 
prealabil. 

 

Prelucrare 
 

Pregatirea materialului 
 
Materialul este pregatit pentru utilizare. Nu amestecati cu 
alte materiale.  

  
Timp de uscare/ revizie 
 
La 23 ° C și 50% umiditate relativă, uscat la suprafață și 
revopsibil după aproximativ 12 ore. Timpul de uscare este 

mai lung pe vreme rece, umedă, straturi groase și pe 

suprafețe non-absorbante. 

 

Indicatii 
 

De respectat in mod special  
Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu cele mai recente 

reglementări și cu cele mai recente fișe tehnice 

corespunzătoare. Datorită nuanțării, sunt posibile abateri în 

caracteristicile tehnice. Pentru a evita depunerile, aplicați 

materialul umed-pe-umed. În cazul culorilor întunecate, 

suprafața poate fi luminată de stres mecanic (zgâriere). Se 

amestecă bine materialul și se cernă cu pulverizare fără aer. 

Marcajele datorate reparațiilor la suprafețe depind de mulți 

factori și, prin urmare, sunt inevitabile.(Broșura BFS nr. 25). 
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Lucrarea trebuie efectuată în conformitate cu cele mai 

recente reglementări și cu cele mai recente fișe tehnice 
relevante (vezi link-uri web). Obțineți sfaturi în cazuri dificile. 

 
 
 
 

 

Web-Links 
 

Fisa date securitate  
https://files.conticoatings.com/SDB_ObjektMattLatex.pdf 
  

Instructiuni speciale 
 
A nu se lasa la indemana copiilor. În caz de contact cu ochii 

sau pielea, spălați imediat și bine cu apă. Nu inhalați ceața 

de vopsea atunci când aplicați prin pulverizare. Pentru 

utilizare în interior, asigurați o ventilație bună. Nu permiteți 

pătrunderea în sistemul de canalizare, pe căile navigabile 

sau în sol. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu 

date de securitate CE. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) - 

onă; Amestec de: 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-

metil-2H-izotiazol-3-onă (3: 1). Poate provoca reacții 

alergice.. 

 
Pliante cu date tehnice  
https://files.conticoatings.com/TM_ObjektMattLatex.pdf 

https://files.conticoatings.com/TM_UniTiefgrund.pdf 

https://files.conticoatings.com/TM_PuracrylTiefgrund.pdf 

https://files.conticoatings.com/TM_Grundierweiss.pdf 

https://files.conticoatings.com/TM_IsoGrund.pdf 

https://files.conticoatings.com/TM_FungiSan.pdf 

 

Eliminare 
 
Reziduurile uscate pot fi folosite și ca deșeuri de pe șantier. 
Cheia deșeurilor nr. 17 07 01 sau eliminată împreună cu 
deșeurile menajere. Reglementări privind eliminarea 

deșeurilor (codul deșeurilor nr. 08 01 12) 
 

Consultanta tehnica 
 
În principiu, aceste informații tehnice nu pot rezolva 
toate substraturile și problemele de pictură 
duce la a fi. În cazul în care apar alte întrebări tehnice,  
deci, desigur, puteți oferi și sfaturi tehnice 
primit la: E-Mail: profi@conticoatings.com oder Tel: +49  
208 9948-156. 
 

Nota 
 
Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. 
Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, 
aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii.  
Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu 

privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un 

domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum 
si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria 
raspundere de catre clientii produselor noastre. 
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