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DESCRIERE Este un produs pe bază de dispersii de polimeri acrilici și polisiloxani, ceară             

hidrofobă, fibre elastice naturale, pigmenţi, materiale de umplutură și aditivi. Se           
caracterizează prin impermeabilizarea suportului la apă, aplicare ușoară și         
lucrabilitate excelentă, asigură protecția la intemperii ale peretelui, rezistență la uzură           
(zgâriere și șocuri mecanice), aderență excelentă la suport. Conținutul bine echilibrat           
de aditiv siliconic și ceară face ca pelicula să devină mult mai impermeabilă la apă și                
umiditate în comparație cu varianta de tencuială acrilică simplă iar fibrele naturale            
imprimă o flexibilitate excelentă. Cele două caracteristici fac ca tencuiala silicon           
cerată să fie o alegere perfectă pentru protecția pereților. 

 
RECOMANDĂRI Se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor exterioare / interioare supuse la            

uzură: tencuieli din var-ciment, glet de ipsos, plăci de ipsos sau gips carton, zidărie              
din cărămizi normale sau BCA, vopsele vechi lavabile, etc. 
Tencuiala se livrează în două tipuri de baze: albă W0 și transparentă WN pentru              
granulația de 1.5 mm (G15). Pentru obținerea unor suprafețe colorate se mai poate             
utiliza metoda supra vopsirii cu vopsele lavabile din gama TOP EXTERIOR nuanțată            
în sistemul de colorare SOLARIS iar în acest caz se renunță la aplicarea stratului de               
fond. Se poate structura în două moduri: aspect canelat vertical sau orizontal efect             
obținut prin netezirea tencuielii cu drisca de plastic prin mișcări verticale sau            
orizontale aspect „rotund” obținut prin mișcări circulare.  

 
 

DATE TEHNICE 
 

CULOARE  albă 
ASPECT, PELICULĂ USCATĂ mată 
DENSITATE 1.75 ± 0.1 Kg / L  
CONSUM SPECIFIC TEORETIC* 0.5 – 0.4  m² / Kg  / strat sau 2 - 2.5 Kg / m² / strat granulație G15 
GROSIME FILM USCAT  1500 - 1600 microni 
COV PRODUS max. 35 g/L  conf.HG 735/2006 cat. A/c 

ˣConsumul teoretic obținut prin aplicare cu rola pe o suprafață netedă este indicativ cel practic depinde de mai mulți factori ca textura                      
suprafețelor, experiența aplicatorului, geometria suprafețelor, calitatea trafaletului, aplicarea prin pulverizare, etc și pot varia între 10 și 40%                  
din cel teoretic. 

 
 

 
 



 

 
 

TIMP USCARE 
 

 20º C 
Uscarea la atingere, minute  2 
Uscare pentru reacoperire, ore   N.A. 
Uscare totală, zile  3 

Uscarea poate fi influențată de temperatura scăzută, umiditatea excesivă, grosimea stratului și numărul de straturi; acești timpi de uscare pot                    
fi modificați semnificativ de condițiile enumerate. Timpii menționați în tabel sunt valabili pentru grosimi de film de 1500-2000 microni. La                    
grosimi mai mari de peliculă trebuie să fie luați în considerare timpi mai mari de uscare. 
 
 

AVANTAJE 
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-peliculă flexibilă; 
-aderență bună la grund strat de fond; 
-rezistență mecanică ridicată; 
-impermeabilă la apă; 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 
 

PREGĂTIREA 
SUPRAFEȚELOR  
 
 

Se aplică pe suprafeţe noi sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă.              
Suprafeţele suport trebuie pregătite cu grijă deoarece orice defect (crăpături,          
neregularităţi, asperităţi) necorectat, apare vizibil după aplicarea vopselei. De         
asemenea, pregătirea necorespunzătoare a suprafeţelor conduce la o proastă         
adeziunea vopselei. Înainte de aplicare, suprafaţa care urmeazǎ sǎ fie vopsitǎ           
trebuie sǎ fie curatǎ, uscatǎ şi compactǎ.  
În general, suprafețele suport se curăță de praf și impurități după care se aplică 1               
- 2 straturi de amorsă pentru fixarea prafului sau altor impurități minerale            
existente. Amorsa se aplică diluată sau nediluată în funcție de starea suprafeței și             
gradul de absorbție. Ca regulă generală la uscare, amorsa nu trebuie să formeze             
pelicula lucioasă și să reziste la zgâriere. Se recomandă să se efectueze teste pe              
suprafețe mici înainte de trecerea la întreaga lucrare. Se aplică 1-2 straturi de Top              
Decor Grund strat de fond în aceeași culoare cu tencuiala decorativă în granulația             
dorită. 

Tencuielile minerale noi pe bază de amestec de var – ciment trebuie lăsate să se matureze cel puţin 28 de zile înainte de aplicarea tencuielii                         
decorative întrucât este un material alcalin şi are nevoie de timp suficient pentru întărire şi eliminare apă; se îndepărtează mecanic urmele de                      
ciment întărit; la tencuielile vechi zonele reparate să fie de asemenea uscate iar cele vechi finisate grosier sau cu denivelari evidente se                      
recomandă aplicarea unui tinci de nivelare; în cazul suprafeţelor care au mai fost vopsite cu produse pe baza de dispersii apoase se verifică                       
starea vopselei existente şi se îndepărtează porţiunile neaderente şi se reface tencuială îndepărtată. 
 

 
DATE DE APLICARE 

 

METODE DE APLICARE fier de glet (gletieră metalică) 
CURĂȚARE/DILUARE apă rece curată  
DILUȚIE max.2 % apă  
AMBALARE 7 kg; 25 kg 

Se aplică la grosimea peliculei permisă de dimensiunea celei mai mari granule de marmură din compoziția tencuielii decorative cu ajutorul                    
fierului de glet din oțel inoxidabil după care se netezește imediat cu același fie de glet; produsul se recomandă a se aplica la o zi de la aplicarea                            
grundului strat de fond; produsul se diluează cu apă până la max.2% în cazul aplicării în condiții de temperaturi ridicate și obligatoriu se va                        



 
lucra pe latura fațadei care nu se află direct expusă razelor solare; se aplică într-un singur strat, fără întrerupere, concomitent pe toată                      
suprafața prin procedeul „umed pe umed” pentru a se evita apariția nadelor; nu se va aplica pe suprafețe foarte fragile ; nu se recomandă a se                          
realiza local ulterior în scop de a efectua reparații și rectificari peste o suprafață deja aplicată deoarece zonele respective vor ieși în evidență în                        
aspectul general al finisajului; pentru evitarea variațiilor de nuanța se recomandă ca pe întreaga suprafață aplicarea să se efectueze folosind un                     
singur loc de produs. 
 
 

CONDIȚII DE APLICARE 
 

TEMPERATURA DE 
APLICARE 

Minim 5⁰C. ATENȚIE: sub 5⁰C nu se efectuează aplicări 

TEMPERATURA SUPORT Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 5⁰C vara            
temperatura suportului nu trebuie să depășească 30-35⁰C.  

UMIDITATEA RELATIVĂ max.75% 
PREGĂTIRE PRODUS Omogenizare în ambalajul original și condiționare la temperatura camerei 

Înaintea deschiderii ambalajului se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi pentru prevenirea contaminării produsului. Se amestecă                  
produsul în ambalajul original până la omogenizarea completă şi redispersarea eventualului sediment. În cazul depozitǎrilor îndelungate este                 
posibilǎ uscarea produsului pe partea interioarǎ a capacului astfel încât, la scoaterea acestuia, se va avea grijǎ sǎ se îndepǎrteze eventualele                     
coji ajunse la suprafaţa vopselei. Nu se va executa vopsiri vara la temperaturi mai mari de 35⁰C și direct în soare, toamna/iarna la temperaturi                        
mai scăzute de 10⁰C sau atunci când sunt condiții de vânt puternic, ceață sau pericol de îngheț și/sau ploaie. Nu se va lucra în condiții de                          
temperaturi foarte ridicate sub directa influență a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată peste 80% și pericol de îngheț sau                     
ploaie în primele 24 de ore după aplicare; 
 

 
SISTEME POSIBILE 

 

 
SISTEM RECOMANDAT 
Aplicabil pe suprafețe pregătite 
corespunzător în prealabil. 

Alles Weiss amorsă de perete                                                               1 - 2 straturi 

Top Decor Grund strat de fond                                                                       1 strat 

Top Decor Tencuială decorativă bob de orez                                                 1 strat 
După utilizare instrumentele de lucru se recomandă a fi spălate cu multă apă; dacă se întrerupe vopsirea pentru un timp scurt, pentru a evita                        
spălarea rolei, aceasta se înveleşte într-o folie de plastic având grijă să nu rămână aer în interior. Uscarea peliculei sa va prelungi în condiţii de                         
temperatura scǎzutǎ, umiditate ridicatǎ şi aplicarea în straturi groase; produsul nu se aplicǎ la temperaturi mai mici de 5⁰C şi nu se usucǎ                       
bine la temperaturi mai mici de 10°C; rezistenţele complete ale peliculei se obţin dupǎ minim 10 zile de la aplicare, în condiţii normale de                        
temperaturǎ şi umiditate. 
 

 
 

DATE SUPLIMENTARE 
 

VALABILITATE  Produsul este garantat 18 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de             
ambalare, depozitare, transport şi manipulare corespunzătoare. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
 

MĂSURI  DE SIGURANȚĂ Produsul este diluabil cu apă, netoxic, neinflamabil, nu influenţează siguranţa          
utilizatorilor. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, nu va fi depozitat în              
apropierea depozitelor de alimente, iar ambalajul original nu va fi refolosit pentru            
depozitarea alimentelor. Când folosiţi acest produs nu mâncaţi şi nu beţi; se vor             
aplica măsurile generale de igienă. Se recomandă evitarea contactului prelungit sau           
frecvent cu pielea şi mucoasele, inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor           
şi/sau aerosolilor sau ingerarea produsului. Dacă produsul este utilizat în spaţii           
închise este obligatorie asigurarea unei circulaţii continue adecvate de aer proaspăt           
în cursul aplicării şi uscării. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi fişa date de securitate a             
produsului. 

 
 

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE 
 

DEPOZITARE 
 

Depozitarea se face doar în ambalajul original, în spaţii închise, uscate, acoperite,            
aerisite, ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare şi intemperii, la temperatura            
de 5 – 30 °C. În spaţiile de depozitare trebuie să se menţină o curăţenie perfectă                
prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale.  
Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului şi se vor respecta            
indicaţiile de pe aceasta. 
 La o temperatură mai mică de +5 °C produsul se deteriorează ireversibil. 

 
NOTA: Produsul este destinat utilizării profesionale. Informațiile şi datele conţinute în prezenta fişă tehnică se bazează pe                 
evaluarea, măsurătorile şi practica producătorului, în condiţii standard de depozitare, manevrare şi utilizare a produsului. Clientul                
este responsabil de utilizarea adecvată a acestora, conform recomandărilor producătorului. Orice nerespectare a condiţiilor şi               
metodelor de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeţei poate influenţa negativ performanţele standard ale produsului pus în                 
operă. Clientul este responsabil de verificarea existenței unei eventuale modificări a prezentării produsului, respectiv a descrierii                
tehnice.   

Emitere: 01.10.2019 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


