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Knauf Superfarba Profi
Vopsea acrilică pentru pereți și tavane

Descrierea. Domeniul de aplicare AvantajeDate tehnice

Knauf Superfarba Profi 

Vopsea acrilică pentru lucrări interioare, cu 
un grad înalt de uscare rapidă, lavabilă, 
utilizată pentru vopsirea suprafeţelor în 
interiorul spaţiilor locative şi administrative 
cu cerinţe sanitaro-igienice înalte.

Domenii de utilizare

Se utilizează pentru vopsirea tuturor 
tipurilor de suprafeţe în interiorul încă-
perilor. Protecția și decorarea suprafețelor 
interioare ale construcțiilor civile și 
industriale, noi sau renovate. Suprafețe: 
ciment, ciment-var, tencuieli de gips; gips-
carton și plăci de gips; suprafeţe amorsate 
de lemn PAL şi PFL, etc.

џ Putere mare de acoperire;
џ uscare rapidă;
џ hipoalergică;
џ fără miros;
џ lavabilă;
џ elastică;
џ permiabilitate la vapori;
џ pentru pereți și plafoane;
џ aplicabilitate ușoară;
џ ecologică.

џ Grad de luciu – mat;
џ Aplicare: rola, pensula,  pulverizare
џ Consum specific:  

2
      suprafețe netede                  – 73 ml / m  

2      suprafețe rugoase             –  220 ml / m  
џ Uscarea stratului (t° +20°C,umiditate  

60%)                                          – 3 ore
џ Timpul de uscare completă   –  12 ore
џ Uzură prin frecare umedă: clasa 3 

conform DIN EN 13 300
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Notă! 

Consum specific

Pregătirea suprafeței Indicații pentru aplicare

@ marketing@knauf.md

Suprafaţa trebuie sa fie perfect uscată, 
solidă, fără praf, pete de grăsimi şi  
mucegai. Nu aplicați vopsea pe suporturi 
înghețate. Suprafeţele proaspăt tencuite 
cu tencuieli de ciment şi var-ciment se 
vopsesc  nu mai devreme de 4 săptămâni 
după tencuit, tencuieli de  gips - nu mai 
devreme de 2 săptămâni, suprafeţele din 
plăci de gips-carton şi plăci de gips  - după 
uscarea gletului,  şlefuire şi îndepărtarea 
prafului. 
Executarea lucrărilor de reparație: 
Straturile de vopsea pe bază de clei se vor 
spăla bine și se vor usca, îndepărtând în 
totalitate straturile vechi. Eliminaţi cu 
ajutorul unei perii sau prin spălare 
eventualele eflorescenţe prezente şi 
părţile decojite din zugrăvelile vechi. În 
prezenţa mucegaiului, trataţi suprafaţa cu 
produse fungicide. 
Petele de grăsimi, precum şi petele de 
rugină se spală cu apă și se lasă să se 
usuce bine, se vor zugrăvi cu vopseli 
neapoase cu un grad înalt de uscare.
Rugozitățile şi fisurile pe suprafeţele de 
gips trebuie nivelate cu glet gata de 
utilizare Knauf Super Finish, Knauf 
Uniglett Pasta sau cu glet uscat  Knauf HP 
Finish, Knauf Fugenfuller sau Knauf Finish 
Q4. La suporturile de ciment - utilizați gletul 
Knauf Fassadenspachtel. Suprafeţele  
higroscopice, friabile, calcaroase (lasă 
urme de praf  pe palmă după atingerea 
suprafeţei) se recomandă de a se întări 
înainte de vopsire cu grund Knauf 
Basisgrund sau Knauf Tiefengrund.

Înainte de aplicare vopseaua Knauf 
Superfarba Profi se amestecă bine şi se 
aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare 
în 2 straturi la un interval de 2-4 ore (în 
funcţie de temperatura şi umiditatea din  
încăpere). Pentru prima vopsire a supor-
turilor noi absorbante se permite diluarea 
vopselei cu 10% amorsă Knauf Basisgrund. 
Suprafeţele amorsate preala-bil se vopsesc 
cu vopsea nediluată. La aplicarea prin 
pulverizare Airless: 
Unghi de pulverizare:  50°, Duză: 
0,021–0,026", Presiune la pulverizare: 
150–180 bar

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se 
va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. 
Curățarea echipamentului se face prin 
spălare cu apă, imediat după utilizare. 
Nu permiteți crearea de praf în încăperile 
unde se lucrează cu vopsea, pentru a evita 
depunerea de praf pe suporturi.

Unelte: mixer viteză redusă, pensulă, rolă, 
pistol și aplicator de pulverizare Airless, 
folie și scotch zugrăvire.

- Condiţii de mediu şi suport: 
- Temperatura mediului și suportului: Min. 
+5 °C 
- Nu amestecați vopseaua cu alte 
materiale pentru a evita riscul schimbării 
proprietăților produsului.
- La aplicarea prin pulverizare Airless, 
vopseaua se amestecă bine şi se stre-
coară.

Această fişă tehnică determină domeniul 
de aplicare a materialului şi modul de 
executare a lucrărilor, ceea ce nu 
substituie pregătirea profesională a 
executorului. În plus la aceste reco-
mandări, lucrările de finisare trebuie să fie 
efectuate în conformitate cu normele de 
construcţie şi de protecţie a muncii. 
Producătorul garantează calitatea 
produsului, ceea ce nu afectează 
condiţii le şi metoda de aplicare a 
acestuia. În unele cazuri, este reco-
mandat să se efectueze teste preliminare 
pe suprafaţa prelucrată.

 Knauf Superfarba Profi
џ -la vopsirea într-un strat pe suprafeţe netede circa 73 ml / m² (13,5 m² / l)
џ -la vopsirea suprafeţelor rugoase circa 220 ml / m² (4,5 m² / l)

Atenţie!
În timpul aplicării se protejază ochii,  in cazul contactul materialui cu ochii, clătiţi cu apă din 
abundenţă. Dacă apar consecinţe  neplăcute, consultaţi medicul. 

KNAUF GIPS SRL
Moldova 3100
str Ştefan cel Mare şi Sf. 178

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a 
componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale 
sistemelor Knauf sunt valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de 
către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de 
prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul 
sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi 
fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Centru de instruire Knauf (+373) 231 23146

Instrucțiuni suplimentare

Ambalare. Depozitare

Vopseaua Knauf Superfarba Profi este ambalată în găleți: 3, 5, 10 si 15l. Termen de 
valabilitate - 24 luni, în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de 
depozitare și păstrare. Depozitare - în spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la 
temperaturi min. + 5° C. Feriți de lumina directă a soarelui și temperaturi ridicate, evitați 
înghețarea                                            .
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