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DOMENII DE UTILIZARE 

FIȘĂ TEHNICĂ 
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Data rev: 30.03.2022 

 
DEKO T8200 VOPSEA STRUCTURATĂ 

MODEL RELIEF   
 
   DESCRIERE PRODUS 

DEKO T8200 Vopsea structurată model Relief este un produs peliculogen fabricat pe bază de dispersii 

apoase de copolimeri acrilo-stirenici,emulsii siliconice și poliuretanice, fibre naturale, pigmenţi, materiale de 

umplutură și aditivi. 

 

 
 

- Aderenţă deosebita la suport 
- Este armată cu fibre elastice naturale oferind o rezistență sporită la impact, rezistență la fisuri și microfisuri 
- Rezistenţă foarte bună la murdărire 
- Rezistenţă foarte bună la uzură, zgariere și șocuri mecanice 
- Rezistenţă foarte bună la acțiunea factorilor exteri: intemperii, radiaţii solare, variații de temperatură, umiditate, 

gaze industriale 
- Excelentă rezistenţă la saponificare, aplicare pe suporturi alcaline (beton, tencuială minerală etc.)  
- Permeabilă la vaporii de apă din interior și impermeabilă la apa din atmosferă 
 

Nuanţe: Tencuiala albă se poate utiliza ca atare sau colorata într-o gamă variata de nuanțe conform cartelei de culori 
POLICOLOR. Nuanțarea se poate face direct în fabrică sau în mașinile de nuanțat computerizate aflate în punctele 
de vânzare. 
Nuanțele de pe cartele sunt informative. Obținerea aceleiași nuanțe este garantată numai dacă se utilizează pentru 

nuanțare același lot de tencuială. Pentru evitarea oricăror diferențe de nuanță, este recomandată solicitarea întregii 

cantități de tencuială necesară. 

 

 
 
Construcţii civile și industriale, pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor interioare și exterioare din tencuieli 
minerale, beton, gleturi, compozite pe bază de ciment, termosistem sau alte tipuri de suprafețe. 
 
  

Conditii de aplicare 

Temperatură mediu: 12-300C  

Umiditate relativă mediu:  max.75% 

Temperatura suportului: 12-300C 

Temperatură produs: 15-300C 

Nu se recomandă aplicarea la temperaturi sub 100C sau pe suprafețe umede, pe vânt puternic sau în bătaia directă a 

razelor de soare. 

 

Pregatirea produsului:  

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea 
conținutului 

- Se omogenizează conținutul ambalajului 
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CARACTERISTICI TEHNICE 

 

 
Pregătirea suportului și aplicarea: 
Suprafața pe care se aplică tencuiala trebuie sa fie compactă portantă, rezistentă, curată (degresată și desprăfuită), 

uscată. 

Se aplică produsul cu fierul de glet din oţel inoxidabil şi se structurează cu trafalet (rolă) de burete, (aspect calciu) și 
rolă de cauciuc simplă sau cu model, pentru obţinerea aspectului dorit (rustic sau scoarţă de copac). Pe suprafeţe mari, 
se recomandă a se aplica fără pauze, umed pe umed, pentru a se evita apariţia nadelor.  
După aplicare,daca este necesar, suprafeţele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (2-3 zile 
la 20˚C). Se recomandă montarea unor folii protectoare peste schele. 
 
Diluţie: dacă este necesar se diluează cu apă (max. 2%). 
 
Întretinerea echipamentului de vopsire: 
Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare. 

 

 
Produsul nu se recomandă a se aplica sub 10°C. 

 

Nr. 

crt. 

     Parametru UM Valoare 

 

Metoda de analiză 

1. Aspect produs  - Masă tixotropă, omogenă vizual 

2. Consistență con 300 g, bază cm 10– 11 Testare internă 

3. Consistență con 300 g, produs 

colorat 

cm 10– 11 

 

Testare internă 

4. Densitate  g/cm3 1,75±0,05 SR EN ISO 2811-1 

5. Conţinut de substanţe nevolatile, 1 

g, (125±2) оС/1h, min 
% 78 EN ISO 3251 

6. Conținut de compuși organici 

volatili in produsul gata de aplicare 

(COV), max 

g/L 40 EN ISO 11890-1 

 
 
 TIMP DE USCARE & CONSUMURI SPECIFICE 
 
Timpul de uscare: (la 23± 2°C si 65% umiditate relativa): 24h - parţială, 72h - totală. 
Consum specific: 0,8 - 1,5 Kg/m², în funcţie de natura suportului. 
 

Consumul practic poate sa varieze în funcție de grosimea stratului aplicat şi de caracteristicile suprafeţei suport. Acesta 
se poate stabili după aplicarea unei mostre de produs pe suportul real. 
 

  
AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE 

 

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă, 25 KG.                                                               
Depozitare:  

• În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-250C 

• ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 50C poate duce la deteriorarea produsului. A se feri de inghet! 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                               

Page 3 of 3 
 

Orgachim AD - Ruse 7000, 21 Treti Mart Str., Bulgaria 
Policolor S.A.   B-dul Timișoara, nr. 98, sector 6, București, România 

BG: 082/886 303;  
RO: +40 (0)21 345 1730 

www.orgachim.bg 
www.policolor.ro 

 

 
 
Termen de valabilitate:  
Valabilitatea este de 18 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original 
închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. 

 
   MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ 

Măsuri de siguranță pentru utilizator: 

A se consulta Fisa de Securitate a produsului. 
 
COV limită UE g/l:cat A/c 40(2010) 

COV Produs,max .g/l: 40 
*** 

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomanda 

clientilor testarea produsului inainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și 

parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în 

fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără 

confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu iși asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în 

care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această 

fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi 

care nu au putut fi preconizati de noi și nu ar putea fi luati în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va 

accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este 

impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse 

unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere 

este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune. 
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