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FIŞĂ TEHNICĂ 
 

STICKY  
VOPSEA LAVABILĂ PENTRU BAIE SI BUCATARIE      

- rezistenta la mucegai si fungi - 
 

1. Descriere produs 
STICKY VOPSEA LAVABILĂ PENTRU BAIE SI BUCATARIE    este o vopsea lavabila 
recomandata pentru acoperirea suprafetelor expuse formarii condensului si a mucegaiului, in 
special in bai si bucatarii. Asigura respiratia peretelui si confera rezistenta foarte buna la 
actiunea mucegaiurilor si a fungiilor 
Este o vopsea lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, dioxid de titan, 
extenderi si aditivi speciali care blocheaza dezvoltarea mucegaiului.. 
Se poate nuanta cu Sticky Color-pigmenti superconcentrati destinati zugravelilor  minerale pe 
baza de apa sau prin sistemul tintometric Sticky Color-960 nuante. 
 
2. Domeniul de utilizare 
Este destinat  pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori (tencuieli de var si 
ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi, in special  pe 
suprafetele  expuse la riscul de aparitie a mucegaiului. 
 
3. Caracteristici principale 

• rezistenta la mucegai si fungi; 
• prezinta aplicabilitate excelenta; 
• are aderenta buna la suportul pregatit corespunzator 
• prezintă uscare rapidă 
• oferă posibilitate de colorare şi nuanţare diversă 
 
 

4. Caracteristici tehnice 
 

Nr. 
crt. CARACTERISTICA CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 
METODA DE 

ANALIZA 
0 1 2 3. 
A Caracteristicile produsului 
1. Aspect dispersie omogena, fara depuneri 

sau impuritati 
vizual 

2. Culoare alba vizual 
3. Densitate la 200C, g/cm3  1,50 – 1,70 SR EN ISO 2811-

1:2002 
4. pH 7,5 -9 STAS 8619-90 
B Caracteristicile peliculei 
1.. Aspect pelicula pelicula uniforma, alba vizual 

Râmnicu Vâlcea, str. Pictor Tătărescu nr. 7, Tel./Fax: 0250/772562; 772547 
CUI RO  4701754 Nr. Registrul Comerţului J38/999/1993 

BCR Vâlcea Cont nr RO05RNCB0263028925930001, 
 www.sarcom.ro, E-mail : office@sarcom.ro 



 Page 2 of 3 

2. Timp de uscare, 20ºC, ore 
- partial 
- total 

 
4 
24 

 
STAS 2875-75 

3. Putere acoperire, nr. straturi 2 SR ISO 6501-3:2003 
 
5. Mod de utilizare 
Pregătirea produsului 
Se omogenizeaza bine inainte de utilizare. Produsul se diluează cu apa potabila. 

- stratul de bază - vopsea diluată cu max. 10% cu apă; 
- stratul final - vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă. 

Pentru evitarea variatiilor de nuanta se recomanda ca vopsirea sa se efectueze  integral  
folosind un singur lot de produs  sau amestecul omogen al unor loturi diferite. 
Pregătirea suprafeţelor 
Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, 
deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei. 
Suporturile pe care se aplică vopseaua  trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate şi 
degresate. 
Acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderenţă necorespunzătoare se 
repara, se nivelează cu o masa de şpaclu, apoi se tratează cu Sticky -amorsa de perete  
-  betonul şi tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puţin 4 săptămâni pentru uscare si 
maturare (carbonatare); 
- indiferent de natura lor suporturile trebuie tratate in 1-2 straturi cu Sticky - amorsa de perete 
sau cu Coral – amorsa speciala alba sau cu Sticky TiefGrund-grund de adancime pentru 
pereti exteriori si interiori. Amorsa se poate aplica diluata cu apa potabila 1:5 (in functie de 
gradul de absorbtie al suprafetei pe care se aplica). Stratul de amorsa este bun daca dupa 
uscare acesta nu devine lucios. Pentru a gasi metoda optima de diluare in functie de suport, 
se fac teste pe suprafete mici; 

- produsul nu se aplica pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele alchidice şi materiale sintetice; 
- suprafetele mucegaite se spala cu solutia antimucegai Sticky sau cu solutia Sticky 

Antimucegai Forte utilizand materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se 
impregneaza cu 1-2 straturi din aceeasi solutie. 
ATENTIE: SUPRAFATA AFECTATA NU SE VA  CURATA PRIN FRECARE USCATA, SPALARE CU APA SAU 
ZUGRAVIRE NOUA, PENTRU A  EVITA   DISPERSAREA  SPORILOR  DE  MUCEGAI  PE SUPRAFETELE 
ALATURATE. 

Interval  de aplicare intre straturi - cca 2 ore. In cazul in care suprafata urmeaza a fi 

vopsita, produsul se aplica cu min. 24 ore inaintea aplicarii vopselei 

Mod de aplicare: cu rola sau cu pensula în două straturi sau prin pulverizare 
- temperatura de aplicare:minima 5 ºC; maxima 25ºC 
-  al doilea strat se aplică după 2-4 ore de la aplicarea stratului de bază 
-  vopsirea suprafeţei se va face uniform, de sus in jos şi fără întrerupere, pentru a preveni 
stropirea şi apariţia unor dungi inestetice;   

-  curăţarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă şi detergent, imediat după 
întrebuinţare. 

Conditii de aplicare: 
- temperatura ambianta: minim 10ºC, maxim 25ºC;  
- temperatura suprafata: minim 10ºC, maxim 25ºC; 
- temperatura produs: minim 10ºC, maxim 25ºC; 
- umiditate mediu: maxim 80%; 
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Uscarea 
Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a 
incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare. 
Uscarea peliculei la temperatura de 20°C:  partial 4 ore, total  24 ore. 
Timp de uscare intre staturi succesive: 2 - 4 ore. 
Rezistentele complete ale peliculei se obtin dupa 7 zile de la aplicare. 
 
6. Consum specific: 5 - 8 m2/ kg/strat in functie de natura suportului, de metoda si conditiile 
de aplicare, forma, marimea, textura si profilul suprafetei. 
 
Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii variaza si trebuiesc luate in considerare 
suplimentar.  
 
7. Ambalare, depozitare, transport 
Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans:  
5kg si 15 kg.. 
Depozitare si transport: In ambalajul original inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii 
solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C.  
Risc de depreciere prin inghet. 
 
8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, 
in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare. 
 
9.  Reglementari legale 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei 
in vigoare 

 
COV limita UE g/l: cat A/a: 30 
COV maxim  in  produs gata pentru utilizare, g/l: 30 

 
 

 
 
 


