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      CHEMIBAR Latex EL 
Descriere 
 
Vopseaua lavabilă Chemibar Latex EL se utilizează pentru acoperirea prin vopsire a suprafețelor 
interioare: Pereți, Tavane, Suprafețe deja vopsite. Suporturi recomandate: gips carton, glet de 
ipsos, gleturi sau tencuieli cimentice amorsate și pregătite corespunzător. 
Avantaje: Calitate ridicată, Putere extraordinară de acoperire, Aplicare ușoară. Chemibar 

Latex EL permite respirația pereților, ideal pentru zone cu uzură ridicată, poate fi nuanțat în 
diferite sisteme de colorare pe bază de apă (NCS, HARMONY).  
Variante de produs disponibile: Alb / Super Alb. 
 

Date tehnice 

 
Produs lichid 

Aspect vizual Lichid vâscos omogen alb 

Densitate la 20°C, SR EN ISO 2811:2016 1,65 ± 0,5 g/cm3  

Vâscozitate Brookfield, R6/RPM 100 7000 – 8000 mPa.s 

Culoare Alb / Super Alb 

  
 

Acoperirea (pelicula) uscată 

Puterea de acoperire prin contrast 98.8 – 100 % la 2 straturi funcție de MA 

Uscare aparentă per strat la 23oC 4 ore 

Grad de alb spectral Min. 85 Alb / Min. 89 Super alb 
Culoare – Luciu Alb – Mat / Super Alb – Mat 

 

 

Date pentru aplicare și instrucțiuni de utilizare 

Pregătirea suportului 

 
Aplicarea produsului Chemibar Latex EL pe suport se va face numai după pregătirea 
corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității 
acoperirii si durabilității ei.  

Suportul trebuie să fie uscat, fără: gheață, praf, orice tip de contaminanți, neted și fără fisuri.   

Toate echipamentele pentru pregătirea suportului trebuie să fie curate și să nu contamineze 
suportul. 

 

Suprafețe noi, tencuite:  

 

- fisurile existente se deschid cu un cuțit și se repară cu pastă de ciment cu întărire rapidă; 
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- tencuielile care prin ciocănire se dovedesc necorespunzătoare se îndepărtează complet, 

până la zidărie; dacă porțiunea este mică se repară cu pastă de ciment cu întărire rapidă; pe 

suprafețe mari se utilizeaza mortar de același fel cu al tencuielii existente; 

- după uscarea completă a zonei reparate urmează netezirea acesteia; praful rezultat se 

indepartează cu perii, mături sau se suflă cu aer comprimat;  

- pe toată perioada retencuirii sau a reparațiilor zonelor problemă, temperatura suportului 

trebuie sa fie cel putin 5°C ; 

- tencuiala proaspată trebuie lasată la uscare și maturare minim 7 zile (în funcție de grosimea 

și tipul acesteia) înaintea aplicării stratului de finisaj. 

- se amorsează suprafața  cu Ganlox Acryl P. 
 

Suprafețe noi din beton: 

 
- suprafețele trebuie să fie netede, plane și uscate; 

- petele de ulei precum și laptele de ciment se curăță cu piatra de șlefuit, perii de sârmă sau 

prin sablare sau cu jet de abur supra încălzit; 

- fisurile sau crapăturile din suport se repară cu cimenturi speciale cu întărire rapidă, rezistente 

la umezeală și la variații de temperatură;  

- se amorsează suprafața  cu Ganlox Acryl P. 
 

Suprafețe care au mai fost vopsite: 

 
- vopselele vechi, neaderente se îndepărtează complet prin răzuire cu șpaclul de oțel, ardere 

cu lampa de benzină sau folosind soluții chimice speciale;  

- vopselele pe bază de clei (humă) se înlătură în totalitate;  

- zonele atacate de ciuperci sau mucegai se curăță foarte bine cu soluție antimucegai după 

care se usucă complet;  

- eventualele reparații se execută cu paste de ciment sau materiale de etanșare adecvate; 

- se îndepărtează apoi praful rezultat în urma șlefuirii ulterioare reparației. 

- se amorsează suprafața  cu Ganlox Acryl P. 
 

Pregătirea suportului în vederea aplicării 
 

- Scopul pregătirii suportului este ca amorsa să impregneze suportul, să facă aderență între 
suport și vopsea și să reducă consumul de vopsea:  

- prin grunduire se uniformizează absorbția suportului astfel încât ultimul strat de finisaj să 
apară perfect omogen și fara pete;  

- grunduirea este obligatorie și constă în aplicarea a 1-2 straturi de Ganlox Acryl P nediluat 
sau diluat cu apă până la max. 1:4 părți masice, funcție de gradul de absorbabilitate al 
suportului; 

- în cazul suprafețelor cu contraste mari sau capacitate diferită de absobție se recomandă 
aplicarea unei soluții formată din 1 parte Chemibar Latex EL, 1 parte grund Ganlox Acryl P 
și o parte apă. 
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- după uscarea suprafeței grunduite se poate aplica produsul de vopsire Latex EL. 
 

Pregătirea și aplicarea produsului 
 

- Produsul se aclimatizează la temperatura de aplicare, și se curăță capacul de impurități 
- Produsul se desface și se omogenizează perfect, obligatoriu înainte de diluare sau folosire 

- Produsul se diluează cu apă curată, rece (15-25°C) și se aplică astfel: 
Roluire/Pensulare - se aplica stratul I diluat cu max. 10% apă și stratul II diluat cu max. 5% 

apă. 
Pulverizare airless - se aplică 1-2 straturi din produs nediluat funcție de acoperirea creată 
Pulverizare cu aer - se aplică 1-2 straturi din produs diluat cca 30% funcție de acoperirea 
creată. 
IMPORTANT: Reglarea diluției se efectuează prin testare pe suport cca 2 mp. 
 

Condiții de aplicare 
 

- temperatura mediului ambiant și a suportului: 10-30°C 

- umiditatea relativă a mediului: max.70% 

- umiditatea maximă a suportului amorsat: 3% 

Consum și uscare 

Consumuri 
 

Tencuială netedă  / glet neted                     13 – 16 mp/litru/strat 

Tencuială cu granulație medie   12 – 14 mp/litru/strat 

Tencuială cu granulație mare 10 – 12 mp/litru/strat 

Consumul poate varia în funcție de condițiile de aplicare (pregătirea suprafeței, metoda de 
aplicare, condițiile de mediu) 

 

Uscare pentru reacoperire  
 

- La 20°C și 65% umiditatea relativă a aerului: 
- Amorsa Ganlox Acryl P : 1 – 3 ore (Timp de reacoperire) 

- Vopseaua lavabila Chemibar Latex EL : 2 – 5 ore (stratul intermediar) 

- Vopseaua lavabila Chemibar Latex EL : 6 – 24 ore (stratul final) 

- La temperaturi scăzute sau umidități mai mari, timpul de uscare va creste. 
 
Notă: Nerespectarea întregului set de instrucțiuni și condiții, poate schimba proprietățile 
acoperirii (vopselei întărite): aspectul, calitatea și aderența,etc.  

 

Date și reglementări CHEMIBAR™ Latex EL 
 

Ambalare: I galeată de plastic I 25 Kg (15,3 L) net I 15 Kg net (9,2 L) 
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Depozitare și transport: Se va face în ambalajul original sigilat, la temperaturi cuprinse între 

10-30°C. Pentru ambele operațiuni produsul va fi ferit de surse de caldura, precipitații și ingheț.  

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației în ambalajul original, respectând regulile 

de depozitare și transport. 

Deșeuri: Materialul întărit este considerat deșeu din construcții și va fi tratat conform legislației 

în vigoare. 

Reglementari legale: Încadrare Chemibar Latex EL I Subcategorie produs: ”Acoperiri mate 

pentru pereți interiori și tavane” 
COV limita UE g/l:cat A/a: 30(2010) 
COV Produs, max g/l: 29. Produs în stare gata de utilizare.  
Recomandări de prudență și riscuri: 
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P262: Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea 
 
ADSSOL RESINS este certificat în sistemul calitate-mediu cu SRAC CERT și IQNET. 

 
ST-CLE-01.101117-VTD 
FDS- CLE-01.101117-VTD 

Produs de ADSSOL RESINS SRL la standardele: 
ISO 9001 I 14001 

   
 
 

 
 
 

Acest document tehnic a fost realizat pe baza rezultatelor obținute în condiții standardizate și prin experiența ADSSOL RESINS ,  fiind 
oferit cu bună credință. Datele oferite sunt valabile atunci când toate elementele prezentate sunt respectate  și nu oferă garanție privind 
aplicarea produsului, fapt pentru care utilizatorul trebuie sa testeze dacă produsul se incadrează în cerințele sale în condițiile efective 

de lucru și de suport. ADSSOL RESINS își rezervă dreptul de a schimba proprietățile produselor sale. Utilizatorii trebuie să consulte  
ultima Fișă Tehnică în vigoare  a produsului respectiv, aceasta fiind oferită la cerere. 


