
Fisa tehnica produs -       Supralux Garage 

Descriere Vopsea poliuretanică pe bază de solvent organic. 

Proprietati Email semilucios, recomandat pentru pardoselile interioare de beton sclivisit sau lemn ale 
garajelor, atelierelor sau a altor incaperi. Protejează pardoseala de radiaţii UV, produse 
chimice, formează un strat foarte rezistent la trafic si cu mare durabilitate in timp.  

Densitate 1.25 kg/litru. 

Aspect Semilucios. 

Culoare Gri, verde, culoarea nisipului sau ocru. 

Colorare Culorile livrate se pot amesteca între ele în orice raport. 

Aplicare Cu pensula, rola sau prin pulverizare. 

Straturi recomandate 2 - 3 straturi. 

Diluare Cu diluant Supralux H 100.  

Uscare Maxim 6 ore  

Revopsire După 24 de ore.  

Consum  7-9 mp/litru/strat. 

Curatarea uneltelor Se spală cu diluant Supralux H 100, imediat după utilizare. 

Conditii de pastrare În ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acţiunea razelor solare şi 
de surse radiante de căldură. 

Termen de valabilitate 24 de luni în condiţiile de mai sus. 

Norme particulare Grad de inflamabilitate II. Pe durata folosirii este interzis fumatul şi focul deschis! 

Disponibil in ambalaje Cutii metalice de 2,5 litri. 

Mod de utilizare:              
General                             

Se va aplica numai pe beton perfect uscat (după 28 zile de la turnare). Suprafaţa pregătită va 
fi curată, perfect uscată, fără urme de praf sau impuritati, degresată (spălare cu diluant 
Supralux H 100). Pentru o aderenţă mai bună, betonul se poate impregna în prealabil cu 
amorsa Supralux Uni-Base. Pardoseala din lemn va trebui şlefuită şi curăţată de impurităţi 
înainte de vopsire. 

Prima vopsire Suprafaţa se va curăţa de impuritati, apoi se vor aplica 2-3 straturi de Supralux Garage. Nu 
se aplica la exterior. 

Reconditionare Suprafeţele anterior vopsite sau lăcuite se decapează/indeparteaza mecanic, se amorseaza cu 
Supralux Uni-Base (in cazul betonului), conform procedurii de mai sus. 
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