
✓ Soluţii permanente pentru reparaţii

✓ Aplicare uşoară

✓ Produse cu rezistenţă mecanică ridicată

✓ Soluţia optimă pentru fiecare caz în parte

✓ Creşterea valorii proprietăţii

RENOVARE ȘI MENTENANŢĂ  
SISTEME ȘI SOLUŢII
66 DE SOLUŢII COMPLETE CU  
INSTRUCŢIUNI DETALIATE PENTRU  
CELE MAI FRECVENTE PROBLEME
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ADNOTARE LEGALĂ
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor THRAKON se bazează până 
acum pe know-how-ul şi experienţa companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credintă, atâta timp cât astfel de produse 
sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările THRAKON. Din cauza imposibilităţii, din partea noastră, de a inspecta direct 
condiţiile reale la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al pro-
duselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau 
orice alte recomandari şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă 
limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. THRAKON îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o 
notificare prealabilă. Informaţiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.

În cazul construcțiilor vechi apare adesea necesitatea mentenanței, pentru a repara unele probleme care au 
apărut în timp. Reparaţiile necesare ale zidăriei (în interior şi exterior), ale betonului armat, ale tencuielii, ale 
suprafeţelor vopsite etc. pot rezolva problemele, iar construcţia va fi reînnoită şi îmbunătăţită.

De asemenea, după o perioadă de timp, restaurarea devine o necesitate imediată. Acesta este un alt exemplu 
că THRAKON oferă soluţii complete care constau în calitate ridicată şi sisteme eficiente, pentru a face din 
procesul de renovare o soluţie sigură, garantată şi durabilă.

Produsele THRAKON sunt certificate conform cu normele europene, acoperind necesităţile celor mai solicitante 
aplicări.

Prezenta broşură este o prezentare a problemelor semnificative care trebuie rezolvate în cursul hidroizolării 
şi cu care se confruntă frecvent majoritatea construcţiilor.

THRAKON sugerează să intraţi în contact cu noi prin email (suport@statuscolor.ro), pentru a discuta problema 
dumneavoastră şi pentru ca noi să vă oferim cea mai bună soluţie pentru restaurare.

•  REPARAREA 
ZIDĂRIEI 
EXTERIOARE

•  REPARAREA 
ZIDĂRIEI 
INTERIOARE

•  REPARAREA 
BETONULUI ARMAT

•  REPARAREA 
SUPRAFEŢELOR 
VOPSITE

•  APLICAREA 
PLĂCILOR

•  CURĂŢAREA 
SUPRAFEŢELOR
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1.0    Repararea zidăriei exterioare

1.1    Repararea oțelului corodat

Problemele cu tencuiala pot crea probleme 
mari în timp, umiditatea jucând  un rol major.

PASUL 2: Aplicaţi grundul anticoroziv pe ar-
mătura de oţel cu o pensulă.

Aceste probleme pot afecta armătura, căci 
umiditatea atacă oţelul, cauzând astfel co-
roziunea.

PASUL 3: Se pulverizează apă pe suprafaţă.

PASUL 1: Îndepărtaţi cu un şpaclu toate par-
ticulele libere de tencuială şi beton. Apoi, 
curăţaţi bine suprafaţa de praf şi de alte 
particule cu o perie.

PASUL 4: Aplicarea mortarului de reparaţii 
armat cu fibre, cu rezistenţă ridicată (R4), 
WRM 525, cu un şpaclu. Grosimea aplicării 
nu trebuie să depăşească 4 cm.

Pentru colţuri de structură, fie utilizaţi o gle-
tieră pentru colţuri, fie două şpacluri unite. 
WRM 525 oferă o aderenţă puternică, făcând 
uşoară structurarea unui colţ.

WRM 525 este un mortar de reparaţii cu fibre de armare, de calitate premium, armat cu fibre, 
cu rezistenţă ridicată (R4), ceea ce îl face adecvat pentru repararea betonului vechi sau 
nou, armat sau nu. Este adecvat pentru restaurarea betonului deteriorat. Acesta poate fi 
aplicat fie prin turnare, cu o mistrie/şpaclu, sau mecanizat, pe suprafaţa care urmează să 
fie reparată. Este necontractibil, cu o excelentă aderenţă cu betonul, în timp ce dezvoltă 
rapid proprietăţile sale mecanice.

WRM 525
Mortar de reparaţii cu fibre de armare - R4
Consum: aproximativ 17-18 kg/m2/cm grosime a 
stratului.

WRM 510
Grund anticoroziv pentru armăturile de oţel
Consum: 20 kg/m2 pentru două straturi.

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Rezistenţă mecanică foarte ridicată

WRM 550
Mortar de umplere şi reparaţii, 
cu uscare rapidă
Consum: 13-14 kg/m² pentru 1 cm grosime.

Repararea fi surilor din zidărie (când zidăria este în contact cu structura de beton)   1.3

PASUL 1: Începeţi prin a lărgi crăpătura până 
la 15 cm, vertical.

PASUL 2: Curăţaţi suprafaţa de praf şi de 
particulele libere cu o perie.

PASUL 3: Pulverizaţi apă pe zona de aplicare, 
pentru a creşte aderenţa.

PASUL 4: Aplicaţi mortarul de aplicaţii WRM 
520, cu întărire rapidă (20 min.),  care oferă 
o rezistenţă ridicată (R3).

PASUL 6: Atunci când primul strat de WRM 
550 este uscat, aplicaţi un alt strat de WRM 
550 peste plasa de fibră de sticlă, pentru a 
nivela suprafaţa.

PASUL 5: Aplicaţi mortarul de aplicaţii cu întă-
rire rapidă WRM 520. Înainte ca tencuiala să 
se usuce, ranforsaţi apăsând plasa de fibră 
de sticlă de reparaţii THRAKON (223 g/m2).

PASUL 7

Repararea fisurilor din tencuială     1.2

PASUL 1: Identificaţi cât de mare este fisura. PASUL 2: Lărgiţi fisura cu un şpaclu,la dimen-
siunea de 3-4 mm. 

PASUL 3: Curăţaţi bine zona de praf şi de 
particulele libere cu o perie.

PASUL 4: Continuaţi cu aplicarea produsului 
ELASTO PU de-a lungul deschiderii fisurii.

PASUL 5: Neteziţi produsul aplicat. Netezirea 
trebuie făcută înainte ca produsul aplicat să 
se usuce.

PASUL 6: Aplicaţi STATUS POLYPRIMER 
pentru a prepara suprafaţa, înainte de a apli-
ca STATUS ALL WEATHER, o vopsea flexi-
bilă şi ideală pentru hidroizolarea pereţilor.

ELASTO PU Mastic poliuretanic de etanşare
Consum: 
Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon 310 ml/24 m baton 600 ml.
Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon 310 ml/6 m baton 600 ml.

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Protecţie permanentă împotriva umezelii

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Protecţie permanentă împotriva mucegaiului
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1.4   Repararea tencuielii fărâmiţate şi desprinse

Din cauza îmbătrânirii, părţi din tencuială 
devin libere şi, în cele din urmă, se desprind.

PASUL 3: Aplicaţi WRM 520, care se întă-
reşte rapid pe suprafaţa pe care se aplică. 
Aşteptaţi 20 de minute până se usucă.

PASUL 6: Aplicarea amorsei acrilice cu pute-
re mare de penetrare GLX 292 FLEX PRIM.

PASUL 1: Înlăturaţi tencuiala fărâmiţată cu 
un şpaclu şi curăţaţi bine suprafaţa de praf.

PASUL 4: Aplicaţi WRM 483 CEM COAT, un 
glet de nivelare pe bază de ciment.

PASUL 7: Vopsiţi suprafaţa cu STATUS ALL 
WEATHER în două straturi.

STATUS ALL WEATHER este un produs 
inovator care, în acelaşi timp, vopseşte şi 
izolează pereţii exteriori, asigurând protecţie 
absolută faţă de umiditate şi o durabilitate 
excepţională.

PASUL 2: Amorsaţi suprafaţa cu amorsa  cu 
putere mare de penetrare GLX 292 FLEX 
PRIM.

PASUL 5: Îndată ce WRM 483 CEM COAT se 
usucă, trecem la şlefuirea suprafeţei.

WRM 483 CEM COAT FINE
Glet de finisaj pe bază de ciment, întărit cu 
rășini speciale
Consum: Aproximativ 1,3 kg/m²/mm grosime 
a stratului.

WRM 483 CEM COAT
Glet de nivelare pe bază de ciment, 
întărit cu rășini speciale
Consum: Aproximativ 1,3 kg/m²/mm 
grosime a stratului.

PASUL 7: Atunci când WRM 550 este uscat, 
nivelaţi-l cu o gletieră cu burete.

PASUL 8: Amorsaţi suprafaţa cu STATUS 
DUR, amorsă pe bază de solvent.

PASUL 9: Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

AVANTAJE: Repară şi oferă protecţie permanentă împotriva umezelii

Repararea fi surilor mici, de tip “fi r de păr”, din tencuială     1.5

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf şi 
de particulele libere, cu o perie.

PASUL 2: Amorsaţi suprafaţa cu STATUS 
DUR, amorsă impermeabilă pe bază de 
solvent.

Atunci când suprafaţa zidăriei este complet crăpată, soluţia ideală pentru a o repara este Sistemul de tencuire flexibil cu fibre de armare pe 
care îl oferă THRAKON.

ATENŢIE: În cazul în care aplicarea se face într-o zonă de litoral sau într-o zonă cu un conţinut de umezeală ridicat, THRAKON sugerează aplicarea 
sistemului silicon. În acest caz, aplicaţi următorii paşi:
PASUL 7: Amorsaţi suprafaţa cu amorsa siliconică colorată GLX 498 SIL PRIM (4).
PASUL 8: Aplicaţi tencuiala decorativă siliconică DEC 438, în nuanţa selecţiei noastre din paletarul CLIMAPLUS. 

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf şi de 
particulele libere, cu o perie.
PASUL 2: Începeţi să reparaţi suprafaţa crăpată 
cu mortarul de reparaţii cu întărire rapidă WRM 
520 (R3).
PASUL 3: Amorsaţi suprafaţa cu amorsa acrilică 
cu putere mare de penetrare GLX 292 FLEX 
PRIM (1).
PASUL 4: Aplicaţi primul strat de mortar adeziv 
şi masă de şpaclu flexibil, cu fibre de armare, 
THC 410 (2).
PASUL 5: Cât timp THC 410 este încă ud, apă-
saţi plasa de fibră de sticlă CLIMAPLUS (160 
g/m2) (3).

PASUL 6: Apoi, aplicaţi al doilea strat de mor-
tar adeziv şi masă de şpaclu flexibil, cu fibre 
de armare, THC 410, pentru a acoperi complet 
plasa (2). 
PASUL 7: Amorsaţi suprafaţa prin aplicarea 
amorsei colorate acrilice GLX 494 PRIM (4).
PASUL 8: Aplicaţi tencuiala acrilică decorativă 
DEC 428, în nuanţa selecţiei noastre din pale-
tarul CLIMAPLUS.

PASUL 3: Îndată ce amorsa se usucă, re-
paraţi neregularităţile de pe suprafaţă, aco-
perind micile crăpături cu STATUS 100% 
ACRILIC PUTTY, chit acrilic.

PASUL 4: Dacă este nevoie să nivelaţi mai 
mult, vă rugăm să aplicaţi STATUS ONE 
COVER.

PASUL 5: Aplicarea STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

STATUS ALL WEATHER 
Vopsea izolatoare elastomerică
Consum: 8-10 m²/L

STATUS 100%  
Vopsea acrilică
Consum: 400 g/m2

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Protecţie permanentă împotriva umezelii

Sunt cazuri în care există mici fisuri, cât un fir 
de păr, pe suprafaţa tencuielii. Acestea trebu-
ie acoperite cu un produs suficient de flexibil 
cât să reziste la dilatările termice, protejând 
astfel zidăria.

Repararea fisurilor întinse din tencuială     1.6

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Sistem de tencuire împotriva fisurilor
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1.7   Probleme frecvente şi soluţii

Problema Cauze posibile Soluţia

Crăpături în ten-
cuială în formă de 
pânză de păianjen.

a)  Tencuiala a fost aplicată 
în condiţii de temperatură 
joasă

b)  Tencuiala a avut prea 
multă apă (în timpul 
amestecării)

Aplicarea Sistemului de tencuire flexibil 
cu fibre de armare (§1.6).

Apare o crăpătură 
în tencuială, în 
colţ (de obicei, în 
diagonală).

Neaplicarea plasei de fibră 
de sticlă diagonale pentru 
armarea tencuielii la colţurile 
deschiderilor (ferestre, uşi).

1. Mărirea crăpăturii la 3 cm adâncime.
2.  Nivelarea suprafeţei cu 

STATUS ONE COVER.
3. Aplicarea unui strat de THC 410C.
4.  Aplicarea unui plase de fibră de sticlă, 

înainte ca THC 410C să se usuce 
(în direcţia opusă deschiderii).

5. Aplicarea tencuielii de reparaţii WRM 550.

În cazul con-
strucţiilor de BCA, 
după tencuire, apar 
fisuri orizontale 
şi verticale la 
îmbinările dintre 
blocuri.

a)  Aplicarea unui strat final 
de tencuială direct pe 
blocurile de BCA.

b)  Aplicarea nu s-a făcut cu 
unelte adecvate.

Aplicarea Sistemului de tencuire flexibil 
cu fibre de armare (§ 1.6)

Membrana poliure-
tanică aplicată pe 
terasă a devenit 
galbenă, din albă.

Nu s-a aplicat un strat de 
acoperire (strat poliuretanic 
alifatic).

1:  Curăţaţi murdăria de pe suprafaţă cu apă 
sub presiune.

2:  Daţi cu mopul pe suprafaţă cu solventul 
STATUS LS 703.

3:  După 3-4 ore, aplicăm un strat de 
FLX 390 PU.

4:  Când FLX 390 PU este uscat 
(şi nu după 12 ore) continuăm cu aplicarea 
FLX 390 TOP COAT.

Membrana poliu-
retanică cu care 
s-a acoperit terasa 
are bule în câteva 
puncte.

Conţinut de umezeală încor-
porat în substrat.

1: Tăiaţi bulele cu un şpaclu sau un cuţit.
2:  Daţi cu mopul pe suprafaţă cu solventul 

STATUS LS 703.
3:  După 3-4 ore, aplicăm un strat de 

FLX 390 PU.
4:  Când FLX 390 PU este uscat 

(şi nu după 12 ore) continuăm cu aplicarea 
FLX 390 TOP COAT.

THC 410 C 
Adeziv flexibil cu granulaţie mare 
pe bază de ciment cu fibre de armare
Consum: 3,0 - 4,0 kg/m2.

FLX 390 PU
Membrană super elastică poliuretanică, 
monocomponentă
Consum: 1,3-1,8 kg/m² aplicat în două sau trei straturi.

Problema Cauze posibile Soluţia

Local apar pete 
în pardoseala de 
ciment lustruit 
(ciment sclivisit).

a)  Posibil conţinut de 
umezeală încorporat 
în substrat.

b)  Lacul a fost aplicat 
prea devreme, încor-
porând umezeala în 
substrat.

c)  Alegerea greşită a 
lacului (lac pe bază 
de apă în loc de lac 
poliuretanic).

d)  Aplicarea defec-
tuoasă a lacului.

1:  Suprafaţa se şlefuieşte cu o maşină de şlefuit 
electrică pentru a înlătura lacul.

2:  Lăsaţi suprafaţa atât cât este necesar pentru a se 
evapora umezeala.

3: Aplicaţi GLX 292 PRIM.
4:  Aplicaţi DECOR PU VARNISH (mat sau lucios) în 

două straturi. Cel de-al doilea strat se aplică după 
ce primul s-a uscat.

În cazul umezelii care se infiltrează este nevoie să 
înlăturăm şapa de ciment lustruit şi să trecem la hi-
droizolarea substratului cu DSF 353 SUPER ELASTIC 
înainte de a aplica DECOR.

Restaurarea fisurilor la cadrele uşilor/ferestrelor     2.1

PASUL 3: Protejăm zona alăturată prin apli-
carea unei benzi de hârtie în jurul ariei de 
aplicare.

PASUL 4: Aplicarea unui mastic de etanşare 
ELASTO PU FLEX, care este ideal pentru 
aplicări verticale.

PASUL 5: Nivelaţi ELASTO PU FLEX cu de-
getul, înainte ca acesta să se usuce.

PASUL 1: Lărgim crăpătura cu 2-4 mm, cu 
un şpaclu.

PASUL 2: Curăţăm bine suprafaţa de praf.

PASUL 6: Înainte ca ELASTO PU FLEX să 
se usuce, înlăturaţi banda de hârtie.

PASUL 7: Îndată ce ELASTO PU FLEX 
s-a uscat, acesta poate fi vopsit. STATUS 
POLYPRIMER trebuie utilizat înainte de a 
vopsi masticul de etanşare.

Repararea suprafeţelor interioare  2.0

ELASTO PU FLEX 
Mastic poliuretanic de etanșeizare pentru rosturi verticale
Consum: 
Rost 5mm X 5 mm: 12,5m pe cartuș de 310ml/24m cartuș de aluminiu de 600ml.
Rost 10mm x 10mm: 3,1m pe cartuș 310ml/6m cartuş de aluminiu 600ml.

GLX 292 FLEX PRIM 
Αmorsă acrilică cu putere mare 
de penetrare
Consum: 50-70 g/m², depinde de 
porozitatea suprafeţei.

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Flexibilitate ridicată
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2.2  Restaurarea fisurilor din tencuială

2.3   Acoperirea instalaţiilor electrice

În restaurări este nevoie foarte des să mutăm o doză electrică existentă sau să creăm o nouă sursă electrică sau hidraulică. În acest caz, trebuie 
să urmaţi metoda de mai jos pentru a restaura zidul.

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf, 
particulele libere, neregularităţi etc. Apoi, 
pulverizaţi apă pe suprafaţă.

PASUL 2: Umplerea golului trebuie să se 
efectueze cu mortarul de reparaţii WRM 518.

PASUL 3: Înainte ca WRM 518 să se usuce, 
crestaţi-l în diagonală pentru a creşte aderen-
ţa şi pentru o aplicare mai uşoară.

PASUL 4

STATUS ONE COVER 
Chit acrilic ușor - tip spumă

WRM 518
Mortar de reparaţii cu întărire rapidă - R2
Consum: aproximativ 15 kg/m²/cm grosime a stratului.

PASUL 1: Lărgiţi fisurile şi îndepărtaţi praful 
şi particulele libere.

PASUL 4: Nivelarea STATUS ONE COVER 
cu un şpaclu.

PASUL 2: Curăţaţi bine deschiderea fisurii de 
praf şi de particulele libere cu ajutorul unei perii.

PASUL 6: Aplicaţi STATUS ECO, vopsea eco-
logică superlavabilă, în două straturi.

PASUL 3: Aplicaţi chitul acrilic uşor STATUS 
ONE COVER cu un şpaclu, peste deschiderea 
fisurii.

PASUL 5: Aplicarea GLX FLEX PRIM, amor-
să acrilică cu putere mare de penetrare.

Atunci când o crăpătură este pe suprafața de tencuială și zidăria nu este afectată, aceasta poate fi restaurată fără nici o problemă.

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Soluţie durabilă

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Soluţie durabilă

PASUL 4: Aplicaţi WRM 483 CEM COAT 
FINE, glet de nivelare extrafin, pe bază de 
ciment.

PASUL 5: Nivelaţi suprafaţa cu un şpaclu, 
înlăturând materialul în exces.

PASUL 6: Lăsaţi WRM 483 CEM COAT FINE 
să se usuce şi şlefuiţi cu o gletieră cu burete 
umedă pentru a face suprafaţa mai  netedă.

PASUL 7: Aplicaţi GLX 292 FLEX PRIM, 
amorsă acrilică cu putere mare de penetrare.

PASUL 8: Aplicarea STATUS ECO, vopsea 
ecologică superlavabilă, în două straturi.

STATUS ECO este o vopsea ecologică ultra-
lavabilă de calitate superioară. Nu are miros, 
este uşor de curăţat şi este rezistentă la spă-
lări frecvente şi la mici zgârieturi.

Chituirea suprafeţelor     2.4

PASUL 2: Preparaţi un amestec punând can-
titatea necesară de DEC 470 într-o găleată 
curată. Apoi, adăugaţi apă treptat, în timp ce 
amestecaţi conţinutul găleţii.

PASUL 3: Aplicaţi DEC 470 cu un şpaclu, în 
două straturi.

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf, 
utilizând o perie metalică.

PASUL 4: După 10-12 ore, şlefuiţi suprafaţa 
cu o gletieră cu burete, făcând suprafaţa mai 
netedă.

PASUL 5: Aplicaţi GLX 292 FLEX PRIM, 
amorsă cu putere mare de penetrare.

PASUL 6: Aplicaţi STATUS ECO, vopsea eco-
logică superlavabilă, în două straturi.

WRM 483 CEM COAT FINE
Glet de finisaj pe bază de ciment, întărit cu rășini 
speciale
Consum: Aproximativ 1,3 kg/m²/mm grosime a stratului.

STATUS ECO 
Vopsea ultralavabilă 
ecologică cu aspect mat
Consum: 12-15 m²/L

AVANTAJE: Finisare superfină - Uşor de curăţat
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Professional
Series

Professional
Series

PASUL 2: Aplicaţi STATUS 100% ACRILIC 
PUTTY. Pentru golurile mari, trebuie să utili-
zaţi STATUS ONE COVER.

PASUL 3: Presaţi gletul aplicat cu un şpaclu 
şi îndepărtaţi materialul în exces. Apoi, şlefuiţi 
suprafaţa cu un glaspapir.

PASUL 4: Amorsaţi suprafaţa cu GLX 292 
FLEX PRIM, amorsă cu putere mare de pe-
netrare.

PASUL 5: Aplicarea STATUS ECO, vopsea 
ecologică superlavabilă, care poate fi uşor 
curăţată, în două straturi.

PASUL 1: Curăţaţi suprafaţa de particulele 
libere cu un şpaclu şi apoi curăţaţi-o bine cu 
o perie.

2.5   Nivelarea pereţilor tencuiţi

PASUL 2: Aplicaţi GLX FLEX PRIM, amorsă 
acrilică cu putere mare de penetrare, pe su-
prafaţa de beton.

PASUL 5: Nivelarea şapei NSD 620, înainte 
ca aceasta să se usuce.

PASUL 3: Este necesară nivela pentru a de-
termina grosimea maximă a aplicării, în timp 
ce urmăriți pașii necesari.

PASUL 6: Înainte ca NSD 620 să se usuce, 
aplicaţi şapa autonivelantă NSF 610 (de până 
la 10 mm).

Frecvent, în renovări,pardoseala existentă de 
lemn trebuie scoasă şi înlocuită cu plăci ce-
ramice.
PASUL 1: Scoateţi pardoseala de lemn şi curăţaţi 
bine suprafaţa de praf şi de alte particule.

PASUL 4: Aplicarea şapei uşoare NSD 620, 
care poate fi aplicată la grosimea maximă de 
30 cm (ud pe ud, 10 cm pe fiecare strat).

2.6   Înlocuirea parchetului

NSD 620 
Şapă uşoară termoizolantă 3-20 cm
Consum: 10-11 Kg/m2 de mortar uscat pentru 
o grosime de 1 cm.

NSF 610
Şapă autonivelantă de până la 10 mm
Consum: 18 kg/m2 pentru o grosime de 1 cm.

AVANTAJE: Aplicare uşoară

AVANTAJE: Rezistenţă mecanică ridicată - Flexibilitate ridicată

NSF 610 este ideal pentru pregătirea subs-
tratului înainte de aplicarea plăcilor ceramice. 
Pentru grosimi mai mari recomandăm utiliza-
rea NSF 611 (1-4 cm).

Rolele cu ţepi sunt utilizate pentru a îndepărta bulele care pot apărea în timpul aplicării şapelor 
autonivelante. Apoi, continuaţi cu aplicarea plăcilor. Recomandăm adezivul pentru plăci supere-
lastic, monocomponent (S2) VKW 129, care este ideal pentru cele mai solicitante aplicări, precum 
spaţii cu conţinut permanent de umezeală şi cele supuse dilatărilor şi contracţiilor puternice.

Repararea tencuielii deteriorate   3.1

Repararea betonului armat   3.0

PASUL 5: După 10 minute şi după ce WRM 
510 s-a uscat, pulverizaţi apă pe suprafaţă 
pentru a creşte aderenţa.

PASUL 5: Aplicaţi WRM 525 cu o gletieră, 
prin presare, cu o grosime maximă de 4 cm.

PASUL 6: În unele cazuri este necesar să 
înlocuim tencuiala de pe toată suprafaţa aco-
perişului.

PASUL 1: Îndepărtaţi toate particulele libere 
de tencuială, înainte de a o înlocui. Continuaţi 
cu armătura corodată.

PASUL 2: Îndepărtaţi toată rugina şi praful 
de pe armătura betonului cu o perie de oţel.

PASUL 3: Aplicarea WRM 510 cu o perie, 
pentru o proteja oţelul împotriva coroziunii.

PASUL 7: Curăţaţi bine suprafaţa de praf şi 
de particulele libere.

PASUL 8: Amorsaţi suprafaţa cu GLX 298, 
utilizând o rolă sau o perie.

PASUL 9: Aplicarea tencuielii mecanizate 
SHP 205.

WRM 510
Grund anticoroziv pentru armăturile de oţel
Consum: 2,0 Kg/m2 pentru două straturi.

WRM 525
Mortar de reparaţii cu fibre de armare - R4
Consum: 17-18 kg/m²/cm grosime a stratului.

AVANTAJE: Soluţie excelentă pentru reparaţii - Soluţie durabilă

PASUL 10
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PASUL 10: Aplicaţi un strat de tencuială albă 
cu marmură NHP 250.

PASUL 11: Şlefuiţi suprafaţa cu o gletieră cu 
burete.

PASUL 12: În cazul în care se doreşte o su-
prafaţă mai fină, folosiţi super gletul de finisaj 
DEC 470 FINE.

DEC 470 este un super glet de finisaj, ideal 
pentru aplicări interioare şi exterioare. Lasă 
în urmă după uscare o suprafaţă extra fină, 
fără linii, bule sau crăpături.

4.1   Probleme frecevente ale suprafeţelor exterioare

Problema Cauze posibile Soluţia

Vopseaua are particule 
libere - bule - lovituri

a)  Calitatea defectuoasă a 
aplicării vopselei

b)  Aplicarea unui singur strat 
de vopsea

c)  Posibile probleme cu 
tencuiala

d)  Posibil conținut de umidi-
tate asupra substratului

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere cu un 
glaspapir şi apoi curăţaţi bine suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS DUR 
pe bază de solvent.

4:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Vopseaua a început 
să se transforme într-o 
pudră albă

Umezeală pe substrat, 
provenind de la:
a)  Lipsa hidroizolării 

(umezeala care se 
infiltrează)

2)  Lipsa hidroizolării 
(umezeala provine de 
pe partea cealaltă a 
peretului)

c)  Mici crăpături, cât firele 
de păr, au cauzat umidi-
tate în vopsea

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere cu un 
glaspapir şi apoi curăţaţi bine suprafaţa 
cu o perie. În cazul în care substratul 
este umed, lăsaţi-l să se usuce.

2:  Aplicarea STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS DUR 
pe bază de solvent.

4:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

4.0    Restaurarea suprafeţelor vopsite

STATUS DUR 
Amorsă impermeabilă pe bază 
de solvent
Consum: 12-14 m²/L (lichid concentrat)

STATUS ALL WEATHER
Vopsea izolatoare elastomerică
Consum: 8-10 m²/L

Problema Cauze posibile Soluţia

Vopseaua se 
exfoliază

a)  Calitatea defectuoasă a aplicării 
vopselei

b)  Aplicarea unui singur strat de 
vopsea

c)  Posibile fisuri de tip “fir de păr” 
în tencuială

d)  Aplicare în timpul condiţiilor
 improprii (temperatură ridicată)

e)  Curăţarea incompletă 
a substratului

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi apoi curăţaţi bine 
suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent.

4:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Apariţia fisurilor 
(<1,2 mm)

a)  Calitatea defectuoasă a aplicării 
vopselei

b)  Aplicarea unui singur strat 
de vopsea

c)  Posibile fisuri de tip «fir de păr» 
în tencuială

d)  Aplicare în timpul condiţiilor 
improprii (temperatură ridicată)

e)  Curăţarea incompletă 
a substratului

f)  Probabil este o problemă 
cu substratul

g)  Probabil nu s-a aplicat plasă acolo 
unde betonul vine în contact cu 
zidăria de cărămidă

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi apoi curăţaţi 
bine suprafaţa. În cazul fisurilor 
mai mari (>2 mm), cauzate de lipsa 
plasei de fibră de sticlă, reparaţi 
fisura urmând paşii de la capitolul 
1.2

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent.

4:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Apar bule pe 
vopsea

Probleme cu aderenţa cauzate de:
a)  Posibilă cădere de ploaie la scurt 

timp după aplicare
b)  Posibil conţinut ridicat de umezeală 

pe substrat
c)  Aplicarea vopselei în timpul 

condiţiilor improprii 
(temperatură ridicată)

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi apoi curăţaţi bine 
suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent.

4:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Nuanţa diferă 
în unele părţi

a)  Aplicarea unei vopsele de calitate 
inferioară

b) Vopseaua a fost extrem de diluată
c)  Utilizarea unei amorse de calitate 

inferioară
d) Aplicarea defectuoasă a vopselei
e)  Probabil vopsirea fără amorsă, 

peste silicon

1:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent.

2:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

STATUS 100%  
Vopsea acrilică
Consum: 400 g/m2

STATUS ONE COVER 
Chit acrilic ușor - tip spumă
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Problema Cauze posibile Soluţia

Gletul poate 
fi văzut prin vopsea

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b) Aplicarea defectuoasă a gletului
c) Alegerea greşită a amorsei
d)  Aplicarea vopselei fără aplicarea 

anterioară a amorsei

1:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent.

2:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Vopseaua nu 
acoperă omogen 
suprafaţa

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b)  Vopseaua a fost diluată prea mult 

înainte de aplicare

1:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

După vopsire, 
apar linii verticale 
pe suprafaţă

Aplicare în timpul condiţiilor improprii 
(conţinut ridicat de umezeală)

1:  Curăţaţi suprafaţa cu apă sub 
presiune şi lăsaţi suprafaţa să se 
usuce.

2:  Aplicarea STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Vopseaua îşi pierde 
culoarea în unele 
părţi ale suprafeţei

a)  Alegerea greşită a vopselei 
(non rezistentă la umezeală)

b)  Aplicarea unui ton intens, 
nuanţat cu o vopsea care nu 
este rezistentă la radiaţiile UV 
(flexibilitate şi rezistenţă)

1:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent.

2:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

Vopseaua s-a 
încreţit în unele 
părţi ale suprafeţei

a)  Aplicare în timpul condiţiilor 
improprii (conţinut ridicat 
de umezeală)

b)  Suprafaţa a fost influenţată 
de condiţiile de vreme înainte 
de a se fi uscat

c)  Aplicarea s-a făcut în straturi 
prea groase

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un şpaclu

2:  Curăţaţi bine suprafaţa cu ajutorul 
unei perii

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
DUR pe bază de solvent

4:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi

Vopseaua nu aco-
peră bine anumite 
zone ale peretului 
după aplicarea sa.

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b)  Vopseaua a fost diluată prea mult 

înainte de aplicare
c)  Aplicarea a fost realizată cu unelte 

de proastă calitate
d)  Sunt cazuri în care vopsea trebuia 

aplicată în 3-4 straturi

1:  Aplicaţi STATUS ALL WEATHER 
în două straturi.

STATUS DUR 
Amorsă impermeabilă pe bază 
de solvent
Consum: 12-14 m²/L (lichid concentrat).

STATUS ALL WEATHER
Vopsea izolatoare elastomerică
Consum: 8-10 m²/L.

Probleme frecvente ale suprafeţelor interioare   4.2

Problema Cauze posibile Soluția

În părţile inferioare 
ale construcţiilor 
apar mucegai, ace 
sau umiditate.

Umezeală pe substrat, 
provenind de la:
a)  o scurgere posibilă de apă 

în interiorul zidului
b)  lipsa hidroizolării (umezeală 

provine din partea cealaltă 
a peretului)

c)  mici crăpături în tencuială, 
cât firele de păr, au cauzat 
umiditatea care provine din 
vopsea

d)  conţinut crescut de umezeală 
în încăpere

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi apoi curăţaţi bine 
suprafaţa.

2:  Repararea substratului (remedierea 
problemei umezelii sau a scurgerii 
de apă, depinde de problemă).

3:  Amorsarea suprafeţei cu 
STATUS POLYPRIMER.

4:  Aplicaţi STATUS KITCHEN & BATH 
în două straturi.

Apar pete negre pe 
suprafaţă (mai ales 
pe plafoane sau pe 
pereţii orientaţi spre 
nord).

a)  Lipsa termoizolării 
(perete orientat spre nord)

b)  Cantitatea crescută 
de umezeală în încăpere

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere cu un 
glaspapir şi apoi curăţaţi bine suprafaţa.

2:  Repararea substratului dacă este 
necesar(remedierea problemei umezelii 
sau a scurgerii de apă, depinde de 
problemă).

3:  Amorsarea suprafeţei 
cu STATUS POLYPRIMER.

4:  Aplicaţi STATUS KITCHEN & BATH 
în două straturi.

Vopseaua se 
exfoliază.

a)  Aplicarea defectuoasă 
a vopselei

b)  Aplicarea unui singur strat 
de vopsea

c)  Pregătirea defectuoasă 
a substratului (alegerea amor-
sei sau metoda de aplicare)

d)  Aplicarea în timpul condiţiilor 
improprii (temperatură ridicată)

e)  Curăţarea incompletă 
a substratului

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi apoi curăţaţi bine 
suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
POLYPRIMER.

4:  Aplicaţi STATUS ECO 
în două straturi.

Părţile gletuite ale 
peretului crapă după 
vopsire

a)  Aplicarea defectuoasă 
a vopselei

b)  Aplicarea unui singur strat 
de vopsea

c)  Pregătirea defectuoasă 
a substratului (alegerea amor-
sei sau metoda de aplicare)

d)  Aplicarea pe substrat a unui 
glet de calitate inferioară 
înainte de vopsire

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi apoi curăţaţi bine 
suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC 
PUTTY acolo unde este necesar.

3:  Amorsarea suprafeţei cu STATUS 
POLYPRIMER.

4:  Aplicaţi STATUS ECO în două 
straturi.

STATUS POLYPRIMER
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Consum: 10-12 m²/L.

STATUS 
Baie & Bucătărie
Consum: 12-15 m²/L
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Problema Cauze posibile Soluția

Suprafaţa vopsită lasă urme atunci 
când este frecată Aplicarea defectuoasă a vopselei

1:  Amorsaţi suprafaţa 
cu STATUS POLYPRIMER.

2. Aplicaţi STATUS ECO în două straturi.

Petele de pe glet apar pe suprafaţa 
vopsită

a)  Alegerea unei vopsele cu o putere 
de acoperire scăzută

b)  Suprafaţa gletuită nu a fost amorsată înainte 
de a fi vopsită

c) Vopseaua a fost extrem de diluată
d) Gletul a fost aplicat defectuos

1:  Amosaţi suprafaţa 
cu STATUS POLYPRIMER.

2: Aplicaţi STATUS ECO în două straturi.

Suprafaţa vopsită lasă urme pe burete 
sau pe cârpă atunci când este curăţată

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b) A fost folosit un burete prea dur
c)  A fost folosit un agent de curăţare 

prea puternic
d) Vopseaua a fost extrem de diluată 

1: Aplicaţi STATUS ECO în două straturi

Suprafaţa vopsită s-a umflat 
în anumite zone 

a)  Aplicare în timpul condiţiilor improprii 
(temperatură ridicată)

b) Posibile pierderi de apă în interiorul peretelui
c)  Folosirea unei tencuieli de calitate inferioară, 

care a cauzat aceste umflături

1:  Îndepăraţi toate particulele libere 
cu un glaspapir şi curăţaţi bine suprafaţa. 
În cazul în care există umezeală pe substrat, 
lăsaţi să se usuce. 

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC PUTTY, 
acolo unde este necesar.

1:  Amosaţi suprafaţa 
cu STATUS POLYPRIMER.

3: Aplicaţi STATUS ECO în două straturi.

Suprafaţa vopsită se îngălbeneşte 
sau apar pete

a)  Cantitate crescută de umezeală în încăpere 
(baie, bucătărie etc.)

b)  Încăpere folosită de fumători şi neaerisită 
corespunzător

c)  Suprafaţa este aproape de un calorifer, 
radiator sau şemineu

1:  Amorsaţi suprafaţa 
cu STATUS POLYPRIMER

2:  Aplicaţi STATUS KITCHEN & BATH 
în două straturi.

STATUS POLYPRIMER
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Consum: 10-12 m²/L

STATUS ECO 
Vopsea ultra lavabilă 
ecologică cu aspect mat
Consum: 12-15 m²/L

Problema Cauze posibile Soluția

În timpul vopsirii, apar bule pe 
suprafaţă, lăsând mici orificii atunci 
când se sparg

a)  Aplicarea s-a făcut cu unelte de proastă 
calitate (rolă, perie etc.)

b) Aplicarea cu rola a fost făcută prea repede
c) Aplicarea defectuoasă a vopselei
d)  Aplicarea unei vopsele satinate 

pe suprafaţa poroasă fără amorsă

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere cu un glaspapir 
şi apoi curăţaţi bine suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC PUTTY 
acolo unde este necesar.

3: Amorsarea suprafeţei cu STATUS POLYPRIMER.
4: Aplicaţi STATUS ECO în două straturi.

După aplicare, se pot vedea urme 
de perie sau de rolă

a)  Aplicarea s-a făcut cu unelte de proastă 
calitate (rolă, perie etc.)

b)  Aplicarea s-a făcut în mai multe straturi 
încrucişate (mai mult decât în restul 
suprafeţei) în acelaşi punct 
(cu peria sau cu rola)

c) Aplicarea defectuoasă a vopselei

1:  Îndepărtaţi toate particulele libere cu un glaspapir 
şi apoi curăţaţi bine suprafaţa.

2:  Aplicaţi STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo 
unde este necesar.

3: Amorsarea suprafeţei cu STATUS POLYPRIMER.
4: Aplicaţi STATUS ECO în două straturi.

Probleme frecvente ale suprafeţelor din metal   4.3

Problema Cauze posibile Soluția

Vopseaua 
se exfoliază 
de pe suprafaţă

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b) Substratulul nu a fost curăţat (de praf, particule libere etc)
c)  Pregătirea defectuoasă a substratului 

(aplicare greşită a amorsei sau lipsa amorsării)

1:  Îndepărtaţi particulele libere cu un glaspapir sau 
cu o perie de oţel şi apoi curăţaţi bine suprafaţa.

2:  Aplicaţi un strat de STATUS RUST PRIMER sau 
de STATUS BUILDING PRIMER.

3:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios, vopsea 
de înaltă rezistenţă, în unul sau două straturi.

Vopseaua se 
exfoliază de pe 
suprafaţa de metal

a) Aplicarea s-a făcut cu o vopsea de proastă calitate
b) Substratul nu a fost curăţat (de praf, particule libere etc.)
c)  Pregătirea necorespunzătoare a substratului 

(aplicare defectuoasă a amorsei sau lipsa acesteia)
d) Aplicarea s-a făcut fără şlefuirea suprafeţei de metal
e) Aplicarea s-a făcut înainte ca amorsa să se fi uscat
f) Aplicarea s-a făcut într-un strat foarte subţire
e) Aplicarea s-a făcut înainte ca amorsa să se usuce
f) Aplicarea s-a făcut într-un strat foarte subţire

1:  Îndepărtaţi particulele libere cu un glaspapir sau 
cu o perie de oţel şi apoi curăţaţi bine suprafaţa.

2: Aplicaţi un strat de STATUS RUST PRIMER.
3:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios, vopsea 

de înaltă rezistenţă, în unul sau două straturi.

Vopseaua rămâne 
pe mână atunci 
când frecaţi sau 
curăţaţi cu un 
burete umed

a) Vopseaua a fost expusă la radiaţiile solare
b) Vopseaua a fost extrem de diluată
c) Substratul nu a fost curăţat (praf, particule libere etc.)
d) Aplicare în timpul condiţiilor improprii (temperatură ridicată)

1:  Îndepărtaţi vopseaua cu probleme cu un glas-
papier sau cu o perie de oţel, pentru a îndepărta 
praful complet.

2:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios, vopsea 
de înaltă rezistenţă, în unul sau două straturi.

STATUS RUST PRIMER
Grund de protecție anticorozivă
Consum: 10-12 m²/L

STATUS DUKO 
Vopsea alchidică
Consum: 13-15 m²/L
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Produse Cauze posibile Soluția

Apar bule în timpul aplicării

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b)  Aplicarea a fost realizată cu unelte de proastă 

calitate (perie, rolă etc.)
c)  Aplicarea s-a făcut în condiţii extreme 

(temperatură ridicată)
d) Utilizarea unui solvent neadecvat

1: Frecaţi suprafaţa cu un glaspapir.
2:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios de înaltă 

rezistenţă, în unul sau două straturi. 
Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat 
cu STATUS DUKO.

Lacului îi ia prea mult timp 
să se usuce

a) Aplicarea unui strat foarte gros de vopsea
b) Aplicarea s-a făcut pe o suprafaţă cu urme de ulei

Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios de înaltă 
rezistenţă, în unul sau două straturi.

După aplicare, se pot vedea 
urme de pensulă pe suprafaţă

a) Aplicarea defectuoasă a vopselei
b)  Aplicarea a fost realizată cu unelte de proastă 

calitate (perie, rolă etc.)
c)  Aplicarea s-a făcut în condiţii extreme 

(temperatură ridicată)
d)  Cel de-al doilea strat a fost aplicat fără ca primul 

strat să se fi uscat

1: Frecaţi suprafaţa cu un glaspapir.
2:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios de înaltă 

rezistenţă, în unul sau două straturi. 
Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat 
cu STATUS DUKO.

Lacul aplicat şi-a pierdut 
intensitatea culorii după 
o scurtă perioadă de timp

a)  Uzură firească, deoarece a trecut destul de mult 
timp după aplicare

b)  Aplicarea nu s-a făcut cu unelte potrivite 
(perie, rolă etc.)

c)  Suprafaţa este expusă constant la condiţii 
de vreme dificile (temperaturi extreme, radiaţie 
solară etc).

1: Frecaţi suprafaţa cu un glaspapir.
2:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios de înaltă 

rezistenţă, în unul sau două straturi.

Lacul aplicat începe să 
se încreţească

a) Aplicarea unui strat foarte gros de vopsea
b)  Cel de-al doilea strat a fost aplicat fără ca primul 

strat să se fi uscat
c) Nu a fost utilizat un solvent adecvat
d)  Aplicarea s-a făcut în condiţii extreme 

(temperatură ridicată)

1: Şlefuiţi suprafaţa cu un glaspapir.
2:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios de înaltă 

rezistenţă, în unul sau două straturi. 
Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat 
cu STATUS DUKO.

După aplicare, vopseaua 
a început să “fugă” în diferite 
puncte

a) Aplicarea unui strat foarte gros de vopsea
b)  Cel de-al doilea strat a fost aplicat fără ca primul 

strat să se fi uscat
c) Vopseaua a fost extrem de diluată
d)  Aplicarea s-a făcut în condiţii extreme 

(temperatură ridicată)

1: Şlefuiţi suprafaţa cu un glaspapir.
2:  Aplicaţi STATUS DUKO, email lucios de înaltă 

rezistenţă, în unul sau două straturi. 
Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat 
cu STATUS DUKO.

Vopseaua aplicată pe 
balustrade a fost adecvată 
pentru aplicarea pe rugină, 
dar rugina a început să apară 
din nou, în timp ce în unele 
puncte vopseaua se exfoliază

a) Aplicarea unui strat foarte subţire de vopsea
b) Calitatea defectuoasă a aplicării vopselei
c) Pregătirea defectuoasă a substratului

1: Frecaţi suprafaţa cu un glaspapir.
2:  Aplicaţi STATUS RUSTBLOCK 

sau STATUS RUSTBLOCK HAMMER FINISH, 
vopsea email protector 3 în 1, care garantează 
protecţia puternică împotriva ruginii pe orice 
suprafaţă de metal, prevenind reapariţia acesteia.

STATUS DUKO 
Vopsea alchidică lucioasă
Consum: 13-15 m²/L

STATUS RUSTBLOCK 
Vopsea email protector 3 in 1, 
cu efect ”lovitură de ciocan”
Consum: 6-8 m²/L

 Probleme frecvente ale suprafeţelor din lemn   4.4

Problema Cauze posibile Soluția

Vopseaua are particule libere 
- bule - plesnituri

a) Pregătirea necorespunzătoare a substratului
b) Aplicarea unui vopsele de calitate inferioară
c) Aplicarea defectuoasă a vopselei
d)  Aplicarea s-a făcut pe o suprafaţă care are deja 

multe straturi anterioare aplicate

1:  Şlefuiţi suprafaţa cu un glaspapir şi îndepărtaţi toate 
particulele libere

2: Curăţaţi bine suprafaţa de praf
3:  Aplicaţi STATUS POLYPRIMER, grund ecologic 

pentru utilizări multiple
4:  Aplicaţi vopseaua email ecologică pe bază de apă 

STATUS AQUADROP, care are putere mare 
de acoperire, se aplică uşor, nu se pătează şi este 
complet inodoră.

După ce s-a aplicat o vopsea 
email pentru suprafeţe 
de lemn, observăm că există 
diferenţe locale de nuanţă 
sau luciu.

a) Pregătirea necorespunzătoare a substratului
b) Vopseaua a fost extrem de diluată

1:  Şlefuiţi suprafaţa cu un glaspapir şi îndepărtaţi toate 
particulele libere.

2: Curăţaţi bine suprafaţa de praf
3:  Aplicaţi STATUS POLYPRIMER, grund ecologic 

pentru utilizări multiple
4:  Aplicaţi vopseaua email ecologică pe bază de apă 

STATUS AQUADROP, care are putere mare 
de acoperire, se aplică uşor, nu se pătează 
şi este complet inodoră.

Vopseaua s-a îndepărtat 
cu mâna sau se zgârie 
foarte uşor

a) Pregătirea necorespunzătoare a substratului
b)  Aplicarea unui vopsele email pentru suprafeţele 

de lemn de calitate inferioară
c) Aplicarea defectuoasă a vopselei
d)  Aplicarea s-a făcut în condiţii extreme 

(temperaturi scăzute, conţinut mare 
de umezeală)

1:  Îndepărtaţi vopseaua cu apă (dacă produsul utilizat 
este pe bază de apă) sau cu LS 735 (nitro solvent)

2:  Aplicaţi vopseaua email ecologică pe bază de apă 
STATUS AQUADROP, care are putere mare de 
acoperire, se aplică uşor, nu se pătează şi este complet 
inodoră.

**   Pentru lăcuirea lemnului se recomandă lacul pentru 
protecţia lemnului STATUS AQUAWOOD.

Aplicându-se o vopsea email 
albă, pe bază de solvent, 
suprafaţa de lemn s-a 
îngălbenit.

a)  Aplicarea unui vopsele email pentru suprafeţele 
de lemn de calitate inferioară

b)  Suprafaţa vopsită este într-o încăpere unde 
se fumează

c)  Suprafaţa vopsită este într-o cameră slab 
luminată sau fără lumină (subsol)

d) Coroziune normală în timp

1:  Şlefuiţi suprafaţa cu un glaspapir şi îndepărtaţi toate 
particulele libere.

2: Curăţaţi bine suprafaţa de praf.
3:  Aplicaţi STATUS POLYPRIMER, grund ecologic 

pentru utilizări multiple.
4:  Aplicaţi vopseaua email ecologică pe bază de apă 

STATUS AQUADROP, care are putere mare 
de acoperire, se aplică uşor, nu se pătează şi este 
complet inodoră.

STATUS POLYPRIMER
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Consum: 10-12 m²/L.

STATUS AQUADROP 
Vopsea email ecologică pe bază 
de apă
Consum: 12-14 m²/L.
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5.0    Aplicarea plăcilor ceramice

5.1   Aplicarea plăcilor ceramice pe plăcile existente

În restaurare, avem adesea nevoie de o nouă 
placare pentru a renova suprafeţele. În aceste 
ocazii, sugerăm aplicarea unui adeziv elastic 
pentru plăci, precum VKW 129.

PASUL 3: Aplicaţi GLX 190 cu peria sau cu 
rola pe toată zona de aplicare. Aşteptaţi până 
când se usucă.

PASUL 5: Rosturile dintre plăcile ceramice 
pot fi cu uşurinţă fixate cu distanţieri (+, T, Y).

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf şi 
de particulele libere.

PASUL 4: Continuaţi cu aplicarea plăcilor, 
începând de la un colţ al suprafeţei.

PASUL 6: Aplicaţi FMF 160 LUX chit de ros-
turi în nuanţa dorită.

PASUL 2: Aplicaţi GLX 190 amorsă cu cuarţ, 
care va crea o aderenţă foarte puternică cu 
adezivul.

VKW 129 este ideal pentru aplicări foarte so-
licitante, deorece e foarte flexibil (C2TE S2), 
oferind o aderenţă puternică şi rezistenţă 
ridicată la dilatări şi contracţii.

VKW 129 
Adeziv super elastic pentru cele mai 
exigente aplicări
Consum: 2-4 kg/m²

FMF 160 LUX 
Chit de rosturi impermeabil 
cu efect porţelanat

AVANTAJE: Rezistenţă ridicată a aderenţei - Adeziv pentru plăci extrem de flexibil

Aplicarea plăcilor ceramice pe plăci de rigips   5.2

PASUL 2: Aplicarea adezivului pentru plăci 
VKW 128 (S1), care este ideal pentru subs-
traturi precum plăci de gips-carton.

PASUL 3: Aplicarea chitului de rosturi FMF 
160 LUX în nuanţa dorită.

PASUL 1: Amorsaţi suprafaţa cu amorsa pe 
bază de cuarţ GLX 190. Alterativ, putem folosi 
VLX 186.

VKW 132 ACRYL este un adeziv pentru plăci 
ideal pentru aplicări pe suprafeţele interioare 
(lemn, MDF etc.)

Aplicarea GLX 190 se face cu pensula sau cu 
rola pe toată suprafaţa. Aşteptaţi până când 
aceasta se usucă.

VKW 132 ACRYL este un adeziv pentru plăci 
care nu are nevoie de apă pentru preparare.

De foarte multe avem nevoie să aplicăm plăci 
ceramice pe plăci de rigips (gips-carton, plăci 
de ciment etc.)

În renovări avem adesea nevoie să facem o 
aplicare pe o suprafaţă/într-o încăpere foarte 
mică.

PASUL 1

GLX 190
Amorsă acrilică de aderenţă, cu cuarţ, 
pentru plăci ceramice & mozaic
Consum: 0,4 kg/m².

VKW 132 
Adeziv ultra fl exibil bicomponent pentru 
aplicarea pe suporturi speciale
Consum: 2,5-4 kg/m² pe substrat nivelat.

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Tixotropic

Aplicarea plăcilor ceramice pe suprafeţele de lemn (MDF etc.)     5.3
AVANTAJE: Aplicare uşoară - Nu este nevoie de apă
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PASUL 1: Aplicaţi VKW 132 cu o gletieră 
adecvată (grosime).

PASUL 2: Aplicarea plăcilor ceramice este 
rapidă şi uşoară.

PASUL 3: Rosturile dintre plăcile ceramice 
pot fi cu uşurinţă fixate cu ajutorul distanţie-
rilor (+, T, Y).

PASUL 4: Aplicaţi FMF 150 chit de rosturi 
în nuanţa dorită.

Aplicarea plăcilor ceramice absorbante şi non 
absorbante poate fi făcută pe ziduri şi pe par-
doseli, oferind o soluţie rapidă şi durabilă.

5.4   Aplicarea plăcilor ceramice pe suprafeţe din metal

Sunt cazuri în care, în scopul renovării, dorim să aplicăm plăci ceramice pe o suprafaţă de oţel (scară, frigider etc.)

În aceste cazuri, aplicaţi VKW 132, dacă su-
prafaţa nu este mai mare de 5 m2.

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf cu 
o perie.

PASUL 2: Aplicaţi GLX 190, amorsă pe bază 
de cuarţ, pentru creşterea aderenţei.

GLX 190
Amorsă acrilică de aderenţă, cu cuarţ, 
pentru plăci ceramice & mozaic
Consum: 0,4 kg/m2

VKW 132 
Adeziv ultra fl exibil bicomponent pentru 
aplicarea pe suporturi speciale
Consum: 2,5-4 kg/m² pe substrat nivelat

PASUL 3

AVANTAJE: Rezistenţă ridicată a aderenţei - Adeziv pentru plăci extrem de flexibil

PASUL 3: Aplicaţi adezivul elastic pentru plăci 
VKW 132. Produs bicomponent, acesta este 
ideal pentru aplicarea pe suprafeţe supuse 
fenomenelor de dilatare şi contracţie.

PASUL 4: Rosturile dintre plăcile ceramice 
pot fi stabilite uşor cu distanţierele speciale 
(+, T, Y).

VKW 132 este un adeziv de înaltă calitate ca-
pabil să facă faţă contracţiilor şi dilatărilor. De 
asemenea, oferă o aderenţă excelentă, fiind 
ideal pentru aplicări pe suprafeţele de oţel.

Restaurarea chitului de rosturi deteriorat     5.5

PASUL 1:  Îndepărtaţi chitul de rosturi în ex-
ces cu un şpaclu metalic.

PASUL 4: După ce chitul de rosturi s-a uscat, 
curăţaţi suprafaţa cu un burete.

PASUL 2: Curăţaţi bine suprafaţa de praf. 
Recomandăm curăţarea uşoară cu apă.

PASUL 5: Curăţaţi suprafaţa în continuare cu 
o lavetă umedă.

PASUL 3:  După alegerea chitului de rosturi 
THRAKON FMF 160, preparăm amestecul 
pe care îl aplicăm cu o gletieră de cauciuc.

FMF 150
Chit de rosturi

FMF 155 
Chit de rosturi epoxidic bicomponent

Probleme frecvente şi soluţii   5.6

Problema Cauze posibile Soluția

Chitul de rosturi 
epoxidic aplicat 
a început să se 
spargă în bucăţi 
după o perioadă 
scurtă.

a)  Aplicarea defectuoasă a chitului de rosturi 
(probabil conţinutul A nu a fost complet ames-
tecat cu conţinutul B)

b)  Uleiul încins de pe chitul de rosturi a dus la 
spargerea acestuia în bucăţi

c) Curăţarea chitului de rosturi cu curăţătorul cu aburi
d)  Curăţarea chitului de rosturi cu un agent de 

curăţare acid

1.  Scoaterea chitului 
de rosturi.

2.  Buna curăţare 
a substratului.

3. Aplicarea FMF 155.

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Pentru orice grosime a chitului
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6.0    Curăţarea suprafeţelor

6.1   Curăţarea suprafeţelor de graffiti

În centrele urbane este ceva obişnuit să vezi 
pereţi, garduri tencuite şi alte obiecte vanda-
lizate cu graffiti. GRAFFITI REMOVER este 
un produs care nu este nociv pentru mediu, 
conceput special pentru curăţarea graffiti de 
pe aproape orice suprafaţă.

Dacă este nevoie, repetaţi paşii 1 şi 2 pentru 
a curăţa tot graffiti de pe suprafaţă. Acesta 
poate fi aplicat pentru a curăţa graffiti de pe 
suprafeţe precum beton, tencuieli, piatră na-
turală, marmură, granit, plăci ceramice, sticlă, 
aluminiu etc. De asemenea, poate curăţa gra-
ffiti de pe maşini dacă acestea sunt vopsite 
cu vopseaua  producătorului.

PASUL 1: Aplicaţi o cantitate mare de GRA-
FFITI REMOVER sub formă de gel pe întrea-
ga suprafaţă cu un burete.

PASUL 3: Lăsaţi GRAFFITI REMOVER timp 
de 2-3 minute pe suprafaţă şi apoi curăţaţi-l 
cu un burete umezit cu apă călduţă.

Problema Cauze posibile Soluția

Chitul epoxidic 
aplicat nu s-a 
uscat încă, după 
o lungă perioadă 
de timp.

a)  Aplicare defectuoasă a chitului de rosturi (pro-
babil conţinutul A nu a fost complet amestecat 
cu conţinutul B)

b)  Posibila existenţă a umezelii în substrat, înain-
te de aplicarea chitului de rosturi

c)  Probabil, conţinut crescut de umezeală (umidi-
tate a mediului sau ploaie), la scurt timp după 
aplicare

1.  Scoaterea chitului 
de rosturi.

2.  O bună curăţare a 
substratului.

3. Aplicarea FMF 155.

AVANTAJE: Curăţare uşoară - Funcţionează pe majoritatea suprafeţelor

BORNIT®-GRAFFITI REMOVER 
Ecologic, emulsie pe baza de apa, pentru interior şi exterior
Consum: 0,5 kg/m²
Consumption: 0.5 kg/m²

Curăţarea plăcilor de murdăria greu de îndepărtat     6.3

Curăţarea chitului de rosturi     6.2

Adesea, în zonele cu trafic intens putem ob-
serva pete care sunt dificil de curăţat. Aceas-
ta este, de asemenea, o problemă obişnuită 
într-o bucătărie.

PASUL 1: Turnaţi VLX 182 pe suprafaţa păta-
tă. VLX 182 este o substanţă de curăţat acidă 
care oferă luciu plăcilor ceramice şi chiturilor 
pentru plăci.

VLX 182 acţionează imediat scoţând petele 
de pe plăcile ceramice şi de pe chiturile de 
plăci. Acesta îndepărtează crustele de be-
ton, sărurile, rămăşiţele de adeziv pentru plăci 
sau mortarele pe bază de ciment în general, 
în timp ce îndepărtează petele de lac, ulei, 
grăsime etc.

Sunt cazuri în care chiturile de rosturi se mur-
dăresc din cauza utilizării zilnice. În aceste si-
tuaţii, ele pot fi curăţate cu uşurinţă cu soluţia 
de curăţat non acidă VLX 181.

PASUL 3: Acolo unde este necesar, frecaţi 
chitul de rosturi cu o perie pentru a-l curăţa.

PASUL 1: Adăugaţi VLX 181 într-un recipient 
cu apă. Pentru fiecare 5 m2 este nevoie de 
un recipient de VLX 181. Apoi, daţi cu mopul 
pe suprafaţă.

PASUL 4: Daţi cu mopul pe suprafaţă pentru 
a curăţa complet suprafaţa.

PASUL 2: Rezultatele încep să fie vizibile 
după câteva minute.

VLX 181 curăţă perfect fără să cauzeze 
deteriorări, în timp ce oferă luciu suprafeţei 
pe care este aplicat. Este ideal pentru plăci 
ceramice imprimate şi cu decoraţii speciale, 
care se curăţă cu o cârpă moale.

PASUL  2

AVANTAJE: Curăţare uşoară - Luciu unic

AVANTAJE: Curăţă petele, lacurile, uleiurile, grăsimea - Acţionează drastic

VLX 181 
Soluţie de curăţat non-acidă de uz general 
pentru rosturi şi plăci ceramice. 
Consum: 1 L/5 m² suprafaţă.

VLX 182
Soluţie de curăţat non-acidă de uz general pentru 
rosturi şi plăci ceramice. 
Consum:  1 L/5,5 m² suprafaţă.
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PASUL 2: Curăţaţi suprafaţa cu un burete cu 
o parte abrazivă.

PASUL 5: Daţi cu mopul pe suprafaţă pentru 
a o curăţa.

PASUL 3: Curăţaţi bine suprafaţa cu un burete.

VLX 182 curăţă suprafeţele de aproape orice 
tip de murdărie, aceasta făcându-l un instru-
ment necesar în orice operaţie de curăţare.

PASUL 4: Curăţaţi bine suprafaţa cu o cârpă 
umedă.

VLX 182
Soluţie de curăţat acidă cu efect de luciu 
pentru rosturi şi plăci ceramice
Consum: 1 L/5,5 m2 suprafaţă

NANOSHIELD W  
Produs cu structură nanomoleculară pentru 
protejarea suprafeţelor neabsorbante. 
Consum: 100-200 ml/m2, în funcţie de absorbanţa 
substratului.

6.4   Hidroizolarea pietrei şi a marmurei

Pentru protejarea suprafeţelor împotriva 
mucegaiului, ciupercilor şi apariţiei petelor 
de sare, TRAKON oferă NANOSHIELD W. 
NANOSHIELD W este un produs nanomole-
cular, care etanşeizează suprafeţele poroase. 
Nu creează o peliculă şi nu se îngălbeneşte 
în contact cu radiaţiile UV.

PASUL 1: Curăţaţi bine suprafaţa de praf. 
Petele locale pot fi îndepărtate cu uşurinţă 
cu VLX 181.

PASUL 2: Aplicaţi NANOSHIELD W cu o 
perie sau cu o rolă pe întreaga suprafaţă. 
Aplicarea se poate face, de asemenea, prin 
pulverizare. Aceasta trebuie făcută în două 
straturi. Cel de-al doilea strat trebuie să fie 
aplicat în următoarele 3 ore de la aplicarea 
stratului anterior.

NANOSHIELD W este un produs hidrofob ide-
al pentru protejarea substraturilor anorganice, 
nu creează o peliculă, este impermeabil şi 
este ideal pentru hidroizolarea acestor su-
prafeţe.

AVANTAJE: Aplicare uşoară - Protecţie împotriva sărurilor

Prezentarea produselor

WRM 512 BUILD 
Mortar de reparaţii pentru tencuieli şi zidărie
Mortar de reparţii pentru tencuieli şi zidărie. 
Ideal pentru reparaţii mici. Adecvat pentru 
uz interior şi exterior.
Consum: Aproximativ 15-16 kg/m2/cm.

WRM 515 FIX 
Mortar de reparaţii - R2
Mortar de reparaţii monocomponent, 
de tip PCC R2, conform EN 1504-3. 
Adecvat pentru repararea suprafeţelor de beton, 
zidărie, tencuieli, confecţionarea coamelor, 
jgheaburilor etc.
Consum: Aproximativ 15 kg/m2/cm de grosime 
a stratului.
Construcţia jgheabului: 1,8-2,6 kg/m.

WRM 500 
Mortar de reparaţii cu întărire ultra rapidă
WRM 500 este un mortar de etanşare cu 
priză rapidă (3 min.). Este pe bază de ciment, 
necontractabil, necesită numai apă pentru 
preparare.
Consum: 1 kg are un randament de aprox. 
0,6 l de mortar gata de aplicare. 

WRM 510 
Grund anticoroziv pentru armăturile de oţel
Amorsă monocomponentă, anticorozivă, care 
conţine ciment cu caracteristici speciale, silicon, 
răşini şi aditivi îmbunătăţiţi.
Consum: 2,0 kg/m2 pentru două straturi.

ΕPOSHIELD INJECT  S  
Răşină epoxidică injectabilă bicomponentă 
pentru fisuri între 0,1-3.0 mm.
Răşină injectabilă bicomponentă, fără solvenţi. 
Se foloseşte la aplicarea de injecţii de răşină în 
fisurile de beton cu o lăţime de 0,1-3,0 mm.
Consum: 1,1 kg/l de spaţiu gol pentru 
etanşeizarea fisurilor.

ΕPOSHIELD INJECT W  
Răşină epoxidică injectabilă bicomponentă 
pentru fisuri >3.0 mm - Punte de aderenţă
Răşină epoxidică injectabilă bicomponentă, 
fără solvenţi. Se foloseşte la aplicarea de injecţii 
de răşină în fisurile de beton cu o lăţime mai 
mare de 3 mm.
Consum: 1,5 kg/l de spaţiu gol pentru 
etanşeizarea fisurilor.

WRM 483 CEM COAT  
Glet de nivelare pe bază de ciment, 
întărit cu răşini speciale
Glet pe bază de ciment, cu granulaţie fină, 
întărit cu răşini speciale. Cu o lucrabilitate 
excelentă, lasă o suprafaţă finală netedă, 
cu o rezistenţă mare la frecare, aderenţă foarte 
bună pe substrat, gata de vopsit. 
Consum: Aproximativ 1,3/m2/mm de grosime 
a stratului.

WRM 483 CEM COAT FINE 
Glet de finisaj extra fin pe bază de ciment, 
întărit cu răşini speciale
Glet de finisaj pe bază de ciment, cu granulaţie 
super fină, întărit cu răşini speciale, cu 
lucrabilitate excelentă. Se lucrează uşor, manual 
sau cu pistolul airless şi lasă o suprafaţă finală 
foarte netedă, cu rezistenţă mare la frecare, 
aderenţă foarte bună la substrat, gata de vopsit.
Consum: Aproximativ 1,3/m2/mm de grosime a 
stratului.

Mortare de reparaţiiA

WRM 518 
Mortar de reparaţii cu întărire rapidă - R2
WRM 518 este un mortar de reparaţii 
monocomponent, răşinos, cu întărire rapidă, 
pe bază de ciment, de tip PCC R2, conform 
EN 1504-3.
Consum: Aproximativ 15 kg/m2/cm 
de grosime a stratului.

WRM 520 
Mortar de reparaţii cu întărire rapidă - R3
WRM 520 este un mortar de reparaţii pentru beton, 
de calitate excelentă, monocomponent, pe bază de 
ciment, cu întărire rapidă (în 20 de min.), de tip CC 
R 3, conform EN 1504-3.  Necontractibil, dovedeşte 
o excelentă aderenţă cu betonul. Conţine ciment cu 
caracteristici speciale, răşini siliconice şi aditivi.
Consum:  25 kg de mortar uscat are un randament 
de aproximativ 13 l de mortar gata de aplicare.
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WRM 525 
Mortar de reparaţii cu fibre de armare, 
extrem de rezistent - R4
Mortar de reparaţii pentru beton, de calitate 
premium, extrem de rezistent, cu fibre de 
armare, monocomponent, de tip CC R4, 
conform EN 1504-3.
Consum: Aproximativ 17-18 kg/m2/cm grosime 
a stratului.

WRM 550 
Mortar de umplere şi reparaţii, 
cu uscare rapidă - Alb
WRM 550 este un mortar alb, cu priză rapidă 
(20 min.), pe bază de ciment, pentru tencuieli 
interioare/exterioare. Conţine ciment, var, 
marmură şi aditivi îmbunătăţiţi. Perfect pentru 
mici reparaţii ale pereţilor.
Consum: 13-14 kg/m2 pentru 1 cm grosime.

CEM I 42,5 R & 52,5 N 
Ciment Portland de rezistenţă înaltă
Ciment Portland cu rezistenţă puternică 
la compresie, îndoire, frecare, condiţii 
meteorologice dificile şi la coroziune.
Produs în două tipuri:
CEM I - 52, 5 N - Alb
CEM I - 42, 5 R - Gri

CEM EXPRESS 
Ciment cu întărire rapidă
Consum: Pentru pregătirea unui litru 
de amestec gata de folosit este necesar 
aproximativ 1,6 kg CEM EXPRESS.

Fibre de polipropilenă
Fibre sintetice de polipropilenă pentru beton 
hidroizolat utilizată la rezervoare, mortare 
hidroizolante, tencuieli şi adezivi de armare, 
pardoseli etc. Fabricate numai din propilenă 
pură, fără plastifianţi. Sunt tratate la suprafaţă 
pentru a se descompune foarte uşor în 300 de 
milioane de fibrile pe kilogram (de 6 mm).

Plasă de fi bră 
de sticlă (70 g/m²)
Plasă cu lăţime 100 cm:
Plasă din fibră de sticlă pentru consolidarea
membranelor de hidroizolare (de exemplu FLX 
380, FLX 382, FLX 385) în cazurile deosebit de 
dificile de fisurări multiple.
Dimensiuni: role de 1m x 50 m.

Plasă de fi bră de sticlă 
pentru ranforsarea 
zidurilor (223 g/m²)
10x10 mm
Dimensiuni: role de 0,23 x 50 m

Plasă din fi bră de sticlă 
ETICS (160 g/m²)
Plasă din fibră de sticlă antialcalică, 
conformă cu standardul european ETAG 004.
Consum: 1,1 m/m²
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m

Plasă din fi bră de sticlă 
CLIMAPLUS (160 g/m²)
Plasă din fibră de sticlă antialcalică, 
conformă cu standardul european ETAG 004.
Consum: 1,1 m/m²
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m.

Plasă din fi bră de sticlă 
Etics (145 g/m²)
Plasă din fibră de sticlă antialcalică, 
conformă cu standardul european ETAG 004.
Consum: 1,1 m/m².
Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m.

Plasă de armare 
din fi bră de sticlă, 
antialcalică (110 g/m²)
10x10 mm Albastru
Dimensiuni: rolă 1 x 50 m

ArmareB

ELASTO PU  
Mastic poliuretanic de etanșare
Mastic poliuretanic de etanşare, monocomponent, 
fără diluanţi. Are o aderenţă foarte bună pe 
toate tipurile de materiale de construcţii şi oferă 
o elasticitate mare. Pentru spaţii interioare şi 
exterioare.
Consum:
Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon 310 
ml/24 m baton 600 ml.
Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon 310 
ml/6 m baton 600 ml.

GLX 292 FLEX PRIM 
Amorsă acrilică gata de aplicare, pe bază de apă 
(micronizată), cu o putere mare de penetrare.
Consum: 50-70 g/m2, în funcţie de absorbţia 
stratului suport.

FLX 390 PU  
Membrană super elastică poliuretanică, 
monocomponentă (1K)
Membrană super elastică (elasticitate > 800%) 
pe bază de poliuretan, monocomponentă, 
folosită pentru hidroizolare pe termen lung. 
Durată de viaţă: 10 ani. Utilizare: pentru 
hidroizolarea teraselor, balcoanelor, verandelor, 
jardinierelor şi sub plăcile ceramice în spaţii 
precum: băi, balcoane, bucătării, piscine etc. 
Utilizat, de asemenea, pentru protecţia spumei 
poliuretanice termoizolatoare. Rezistenţă la trafic 
pietonal: P3
Consum: 1,3-1,8 kg/m² aplicat în două sau trei 
straturi.

FLX 390 TOP COAT  
Membrană poliuretanică, elastică, alifatică (1K)
Membrană elastică (elasticitate >800%), 
monocomponentă, pe bază de poliuretan alifatic 
(atomi de carbon), folosită pentru protecția 
pe termen lung a membranei hidroizolatoare. 
Durata de viaţă: 10 ani. Utilizare: etanşeizarea 
acoperişurilor, a teraselor şi balcoanelor, a 
ghivecelor şi jardinierelor, a băilor, bucătăriilor, 
a piscinelor etc., protejând spuma poliuretanică 
termoizolatoare. Grad de rezistenţă la trafic - P4.
Consum: 120-150 g/m² aplicată în două sau trei 
straturi.

ELASTO PU FLEX 
Mastic poliuretanic de etanșeizare pentru 
rosturi verticale
Material poliuretanic de etanşare (mastic), elastic, 
tixotropic, monocomponent. Conferă o aderență 
excepțională, o elasticitate mare și rezistență 
la agenţii chimici obișnuiţi și detergenți. Potrivit 
pentru aplicări în interior și exterior.
Consum:
Rost 5mm X 5mm: 12,5m de cartuș de 310ml/24m 
cartuș de aluminiu de 600ml.
Rost 10mm x 10mm: 3,1m pe cartuș 310ml/6m de 
cartuș de aluminiu de 600 ml.

STATUS DUR 
Amorsă impermeabilă pe bază de solvent
Amorsă acrilică pe bază de solvent, 
transparentă, impermeabilă. Impregnează 
suprafețele și le impermeabilizează, însă permite 
suprafețelor să respire. Ideală pentru amorsarea 
suprafeţelor poroase noi sau vechi, cum ar fi 
tencuială, cărămidă, beton, pereţi gletuiți etc. 
De asemenea, este o soluție excepțională pentru 
suprafețe acoperite cu var sau cu vopseluri 
vechi, de calitate inferioară.
Consum: 12-14 m²/L (lichid concentrat).

Hidroizolare

NANOSHIELD W 
Produs cu structură nanomoleculară pentru 
protejarea suprafețelor neabsorbante
Produs cu structură nanomoleculară, pe bază 
de rășini, care impermeabilizează suprafețele 
neabsorbante în fața pătrunderii umezelii și 
formării de pete.
Consum: 100-200 ml/m², în funcție de 
capacitatea de absorbție a substratului.

GLX 298  
Amorsă acrilică pentru creșterea aderenței 
tencuielilor mecanizate
Amorsă acrilică gata preparată pentru creşterea 
aderenţei tencuielilor mecanizate. 
Este o alternativă la şpriţul de amorsaj clasic. 
Conţine răşini sintetice şi nisip de cuarţ.
Consum: 300-350 g/m².

BORNIT®-GRAFFITI 
REMOVER
Graffiti-Remover este o emulsie ecologică 
pe bază de apa, cu efect profund, folosit pe 
granit, marmură, calcar, beton, sticlă, aluminiu, 
cărămizi, ipsos şi plăci ceramice, pentru interior 
şi exterior.
Consum: 0,5 kg/m²

C
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VLX 186  
Aditiv acrilic şi amorsă pentru mortare
VLX 186 este un aditiv acrilic pentru mortare şi amor-
să pentru suprafeţe neabsorbante. Nu conţine solvent 
organic şi nu este nociv pentru mediu. Recomandat 
pentru îmbunătăţirea proprietăţilor adezivilor pentru 
plăci ceramice. Măreşte forţa de lipire şi reduce 
semnifi cativ absorbţia apei. Este folosit ca amorsă 
pentru lipirea pe substraturi solicitate (plăci vechi, 
marmură, mozaic).
Consum: 
ca Aditiv: 40-80g VLX 186 per kg
ca Amorsă: 1 Kg/14-15 m2

FMF 160 LUX  
Chit de rosturi impermeabil cu efect 
porţelanat
FMF 160 LUX este un chit de rosturi colorat, pe 
bază de ciment, cu polimeri modificați, potrivit 
pentru chituirea plăcilor ceramice. Asigură 
impermeabilizarea plăcilor ceramice și prezintă o 
rezistență mecanică ridicată. Prezintă o excelentă 
stabilitate a culorii și oferă o suprafață netedă și 
strălucitoare. FMF 160 LUX previne dezvoltarea 
microorganismelor, formarea de mucegai sau 
de pete de săruri (eflorescențe) pe suprafața sa. 
Clasificat ca tip CG2, conform EN 13888.
Consum: 0,2 - 2 Kg/m2 
(în funcţie de dimensiunea plăcii şi a rostului).

VKW 129 
Adeziv super elastic
Adeziv super elastic pentru cele mai exigente 
aplicări
Consum: 2-4 kg/m².

Adezivi & Chituri de rosturi

VKW 132 
Adeziv ultra flexibil bicomponent pentru 
aplicarea pe suporturi speciale
VKW 132 este un adeziv bicomponent cu elasti-
citate mare, pentru suprafeţe supuse la dilatare 
termică şi vibraţii. Potrivit pentru interior şi exterior.
Consum: 2,5-4 kg/m² pe substrat nivelat.

FMF 155 
Chit de rosturi epoxidic, bicomponent
Chit de rosturi pentru aplicaţii speciale.
FMF 155 este un chit epoxidic bicomponent, 
fără solvent, utilizat pentru umplerea rosturilor 
între 2-12 mm. După întărire, oferă o rezistenţă 
excelentă la şocuri mecanice și termice 
(compresiune, flexibilitate, aderenţă), rezistenţă 
la apă, săruri, acizi, baze şi solvenţi organici. 
Este clasificat ca mortar de tip CG2 WA, conform 
Standardul European EN 13888.
Disponibil in ambalaj de 3 kg 
(A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).

FMF 150 
Chit de rosturi
Caracteristici tehnice şi lucrabilitate 
îmbunătăţite
FMF 150 este un chit de rosturi colorat, pe bază 
de ciment, aditivat cu polimeri modificaţi, utilizat 
pentru chituirea plăcilor ceramice. Este clasificat 
ca adeziv tip CG2, în conformitate cu EN 13888.
Acesta este un produs în două tipuri:
•  Granulaţie fină Nr. 301-Nr. 326: lăţimea rostului 

până la 5 mm.
•  Granulaţie grosieră Nr. 501-Nr. 525: lăţimea 

rostului între 5-20 mm.

VLX 181  
Soluţie de curăţat de uz general non acidă
VLX 181 este o soluţie de curăţat transparentă 
non acidă pentru marmură şi plăci de cărămidă 
decorative, cu parfum de lămâie. Curăţă perfect 
fără să cauzeze deteriorări. În acelaşi timp, oferă 
luciu suprafeţelor pe care este aplicat.
Consum: 1L/m2 ca suprafaţă.

VLX 182  
Soluţie de curăţare acidă cu efect de luciu 
pentru rosturi şi plăci ceramice
Este o soluţie de curăţare pentru rosturi şi plăci 
ceramice. Curăţă, păstrează intensitatea culorii 
şi oferă strălucire.
Consum: 1 L/5,5 m² ca suprafaţă.

GLX 190  
Amorsă acrilică de aderenţă, cu cuarţ, 
pentru plăci ceramice şi mozaic
Amorsă de aderență, gata de aplicare, potrivită 
pentru creșterea aderenței plăcilor ceramice 
pe suprafețe neabsorbante sau foarte netede. 
Conține răşini sintetice și nisip de cuarţ de cea 
mai bună calitate.
Consum: 0,4 kg/m².

VKW 128  
Adeziv super flexibil pentru placări ceramice 
și din piatră naturală
VKW 128 este un adeziv super fl exibil pe bază de 
ciment, cu polimeri modifi caţi, pentru utilizarea pe 
suprafețe orizontale și verticale. Acesta conţine ci-
ment, nisip de cuarț si aditivi. Acesta este califi cat 
ca fi ind un adeziv tixotrop, ceea ce înseamnă că 
placa nu alunecă deloc pe suprafețe verticale și 
prezintă un timp extins de lucru (până la 30 minu-
te). Este clasifi cat în conformitate cu EN 12004 ca 
tip C2TE-S1 pentru utilizare la interior şi exterior.
Consum: 2-4 kg/m².

D

STATUS RUST PRIMER  
Grund de protecție anticorozivă
Grund cu rezistență la coroziune excelentă. 
Oferă o protecție eficientă împotriva ruginii, chiar 
și în condiții meteorologice severe. Se lucrează 
uşor și se întinde foarte bine. Asigură culorii 
finale o aderență foarte bună și un rezultat final 
excelent.
Consum: 10-12 m²/L.

STATUS AQUADROP 
Vopsea email, ecologică, pe bază de apă
Email ecologic, pe bază de apă, de calitate 
excepțională, ideal pentru uz în spații interioare 
și exterioare. Are certificare ecologică oficială 
CE. Se evidențiază pentru că este inodor, nu se 
îngălbenește, se întinde foarte bine şi acoperă 
uşor suprafeţele, lăsând un finisaj perfect, care 
rezistă spălării frecvente și condițiilor climaterice 
nefavorabile pentru mulți ani.
Consum: 12-14 m²/L.

Vopseluri

STATUS ECO 
Vopsea ultra lavabilă ecologică cu aspect mat
STATUS ECO este o vopsea superlavabilă 
ecologică, flexibilă. Asigură un finisaj de lux, 
cu rezistenţă excepţională la spălari, inclusiv 
cu agenţi chimici. Se aplică foarte uşor. 
Are certificarea ecologică oficială a Uniunii 
Europene.
Consum: 12-15 m²/L.

STATUS 
Baie & Bucătărie
Vopsea ultra lavabilă cu putere mare de 
acoperire. Se aplică uşor şi formează o suprafață 
cu finisaj de lux. Este rezistentă la spălări 
intense și păstrează nuanța neschimbată, oferind 
senzația unui spaţiu curat și proaspăt vopsit 
pentru o lungă perioadă de timp.
Consum: 12-15 m²/L.

STATUS ALL WEATHER  
Vopsea izolatoare elastomerică
STATUS ALL WEATHER este un produs de 
pionierat care vopseşte şi izolează în acelaşi 
timp pereţii exteriori, asigurând protecţie totală 
împotriva umidităţii şi o excepţională rezistenţă 
în timp. Compoziţia sa specială creează o 
membrană flexibilă care acoperă toate nervurile, 
“monitorizează” toate contractările şi dilatările 
suprafeţei şi datorită filtrelor împotriva radiaţiilor 
ultraviolete din structura sa, rămâne flexibilă fără 
să se ia sau să se exfolieze.  
Consum: 8-10 m²/L.

STATUS POLYPRIMER 
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Grund ecologic pe bază de apă, pentru uz 
interior și exterior. Are certificare ecologică 
oficială CE. Se aplică ușor, are o capacitate 
de acoperire excepțională și asigură aderenţă 
perfectă la substrat și un rezultat final perfect.
Consum: 10-12 m²/L.

STATUS DUKO  
Vopsea alchidică
Email lucios, de înaltă rezistenţă, pentru 
exterior sau interior. Se remarcă prin rezistență 
la condiţii meteorologice dificile și la spălări 
intense. Creează o suprafață lucioasă și dură, cu 
nuanţe ce nu se decolorează, oferind protecţie 
și frumusețe pentru o lungă perioadă de timp. 
Ideal pentru vopsit și protecție anticorozivă 
pentru suprafeţe metalice de toate tipurile. De 
asemenea, potrivit pentru aplicare pe suprafeţe 
de lemn și pereţi.
Consum: 13-15 m2/L.

STATUS AQUAWOOD
Lac  pe bază de apă, pentru protecția 
și întreținerea lemnului
Lac pentru impreganre, special conceput pentru a 
contribui la protejarea efectivă a lemnului în spații 
interioare și exterioare, evidenţiind  în același timp 
frumusețea sa naturală. Are filtre UV încorporate, 
pentru a combate radiația solară și, în combinație 
cu capacitatea lui hidrofugă, împiedică formarea 
de igrasie și riscul de infectare cu insecte, fungi, 
gândaci și alți dăunători. Se usucă repede și 
urmează contracția și dilataţia suprafeţei , fără 
fisuri sau decojire.
Disponibil incolor și în 8 nuanțe: pin, stejar, cires, 
castan, nuc, mahon, oregon și tec.
Consum: 18-20 m²/L

Distanțier în 
formă de cruce 
pentru plăci

Distanțier 
în formă de T 
pentru plăci

Distanțier 
în formă de Y 
pentru plăci

Ε
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Şape

NSD 620  
Şapă uşoară termoizolantă 3-20 cm
Produsul NSD 620 este un mortar uşor 
pentru podea, gata amestecat, cu proprietăţi 
termoizolante. Este compus din ciment, 
granule de BCA, nisip cuarţos cu o granulaţie 
de max. 3,5 mm şi aditivi.
Consum: 0-11 Kg/m2 de mortar uscat pentru 
o grosime de 1 cm.

NSF 610  
Şapă autonivelantă de până la 10 mm
NSF 610 este o şapă autonivelantă pe bază de 
ciment, pentru netezirea şi nivelarea pardoselei. 
Are în compoziţie ciment, nisip cuarţos 
cu o granulaţie de max. 5 mm şi aditivi.
Consum: 18 kg/m2 pentru o grosime de 1 cm.

WHITE SPIRIT 
Solvent pentru vopsea

DECAPANT
Produs coroziv puternic, de generație nouă, 
pentru vopseluri și lacuri. Nu conţine dicloretan.

STATUS ONE COVER 
Chit acrilic ușor - tip spumă
Chit acrilic uşor (aerat), gata de aplicare, pentru 
orice suprafaţă din interior şi exterior. 
Se lucrează cu ușurinţă și nu are nevoie 
de șlefuire. Se vopseşte imediat după uscare.

STATUS 
Grund pentru metal
Grund ideal pentru pregătirea suprafeţelor 
metalice feroase. Oferă lucrabilitate excelentă, 
se întinde uniform, are o acoperire excelentă și 
nu curge. Asigură aderenţă foarte bună la stratul 
final.
Consum: 10-12 m²/L.

STATUS 
Vopsea alchidică
Email de calitate superioară pentru utilizarea 
la interior și exterior. Lasă o suprafață finisată 
perfect, rezistentă la spălări frecvente și la 
condiții meteorologice nefavorabile pentru mai 
mulți ani. Se remarcă prin lucrabilitate, gradul 
de acoperire și uniformitate. Special concepută 
pentru vopsirea oricărei suprafețe de lemn, cum 
ar fi uși, dulapuri, tocării, ferestre etc. Poate fi 
folosită chiar pentru pereţi și suprafeţe de metal.
Consum: 14-16 m²/L.

STATUS 100%
Chit acrilic 100%
Chit alb de construcţii, pentru interior şi exterior.
Se lucrează cu ușurință, nu curge și umple 
uniform denivelările. Se usucă rapid, fără fisuri 
și ușor de şlefuit, lăsând o suprafaţă netedă și 
foarte rezistentă.
Consum: 400 g/m2.

STATUS RUSTOBLOCK 
Vopsea email protector 3 in 1, 
cu efect ”lovitură de ciocan”
Vopsea cu finisaj lovitură de ciocan, care asigură 
o protecție excelentă împotriva ruginii pe fiecare 
suprafață nouă sau veche de metal, prevenind 
reapariţia acesteia. Are o aderenţă excelentă 
pe suport și se aplică uşor. Oferă o excelentă 
rezistență la condiţii meteorologice extreme. 
Rezultatul este o suprafață lucioasă, foarte 
rezistentă, cu nuanțe intacte pentru o lungă 
perioadă de timp. Disponibilă în 5 culori.
Consum: 6-8 m²/L.

STATUS RUSTOBLOCK 
Vopsea email protector 3 in 1
Vopsea specială, cu finisaj lucios, care oferă 
protecție
puternică împotriva ruginii pe fiecare suprafaţă 
nouă sau veche de metal. Are aderenţă foarte 
bună și se întinde excelent. Oferă o excelentă 
rezistență la condiții meteorologice extreme. 
Rezultatul este o suprafață lucioasă, foarte 
rezistentă, cu nuanțe nealterate pentru o lungă 
perioadă de timp.
Consum: 6-8 m²/L.

STATUS LS-703  
Dizolvant pentru vopsele pe bază de xilen
Recomandat pentru diluarea: CARMYPOOL 
PRIMER, CARMYPOOL & CARMYSAIL

F

THC 410 C 
Mortar adeziv şi masă de şpaclu flexibil, 
cu fibre de armare
THC 410 este un mortar adeziv flexibil pe bază 
de ciment cu fibre de armare şi polimeri modificaţi, 
utilizat atât ca adeziv, cât şi ca masă de şpaclu. 
Conține ciment, nisip cuarţos cu o granulaţie 
de max. 0.5 mm, fibre de polipropilenă, umpluturi 
de calcar şi aditivi. Corespunde  standardelor 
EN 13499 şi ETAG 004.
Consum: 3,5 - 4,0 kg/m².

GLX 498 SIL PRIM 
Amorsă siliconică cu cuarț
Amorsă siliconică cu cuarț, cu putere excelentă de 
aderență la suport. Colorată în funcție de nuanța 
stratului final. Recomandat pentru pregătirea 
substratului înainte de aplicarea tencuielilor 
decorative siliconice.
Consumul de după diluare: 0,20 kg/m² per strat.

GLX 494 PRIM 
Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă
Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă, cu putere 
excelentă de aderenţă la suport. Se colorează 
în funcție de nuanța stratului final. 
Recomandat pentru pregătirea substratului 
înainte de aplicarea tencuielilor decorative 
organice sau minerale.
Consumul după diluare: 0,20 - 0,25 kg/m² 
per strat.

DEC 428 POLYPLAST
Tencuială acrilică decorativă aditivată 
cu silicon
Tencuială acrilică aditivată cu rășini siliconice 
cu grad mare de elasticitate și aderență 
excelentă la suport. Suprafața finală poate 
fi de două tipuri - RILLEN  (tip «canelat») 
sau SCRATCH (tip «praf de piatră»).

DEC 438 SILICONE
Tencuială decorativă siliconică
Tencuială decorativă siliconică de cea mai bună 
calitate, cu grad mare de elasticitate și aderență 
excelentă la suport. Asigură o permeabilitate 
ridicată la vapori, rezistenţă la apă, alge şi 
ciuperci. Suprafața finală poate fi de două tipuri - 
RILLEN (tip «canelat») sau SCRATCH 
(tip «praf de piatră»).

THC 410
Mortar adeziv şi masă de şpaclu flexibil, 
cu fibre de armare
THC 410 este un mortar adeziv flexibil pe 
bază de ciment cu fibre de armare şi polimeri 
modificaţi, utilizat atât ca adeziv, cât şi ca masă 
de şpaclu. Conține ciment, nisip cuarţos 
cu o granulaţie de max. 0.5 mm, 
fibre de polipropilenă, umpluturi de calcar 
şi aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 
şi ETAG 004.
Consum: 3,5 - 4,0 kg/m².

SHP 205
Tencuială mecanizată – Şpriţ de amorsaj
Este un şpriţ de amorsaj – mortar uscat – 
pentru pregătirea pereţilor suport în vederea 
uniformizării capacităţii de absorbiţie 
şi a îmbunătăţirii aderenţei la suport a tencuielilor 
de bază minerale.
Consum: 5 kg/m² pentru un strat de aplicare 
de 0,5 cm.

NHP 255
Tencuială unistrat albă, cu praf de marmură
Înlocuiește tencuielile de nivelare și de finisaj. 
Are aderenţă excelentă, în același timp asigură 
nivelarea şi finisarea printr-o singură aplicare. 
Marmura din compoziția sa contribuie 
la obţinerea unei suprafeţe foarte albe.

DEC 470
Super glet de finisaj
DEC 470 este un glet de finisaj alb, 
cu componente adecvate pentru gletuiri super 
fine ale suprafeţelor interioare și exterioare. 
Înlocuieşte gleturile tradiţionale. Are o aderenţă 
excelentă la suport şi o rezistenţă mare la 
fisurare. Suprafaţa devine netedă, pregătită 
pentru vopsire sau pentru lipirea tapetului.
Consum: 1,0 kg/m² pentru două straturi.

CLIMAPLUS - ETICS & Produse pentru faţadă

DECOR PU VARNISH 
Lac poliuretanic bicomponent
Lac poliuretanic bicomponent, transparent. 
Oferă etanșeizare excelentă și rezistență 
mecanică și la agenți chimici, protecție împotriva 
îngălbenirii și a radiațiilor UV.
Consum: 80-120 ml/m², funcție de gradul 
de absorbție a substratului.
*Disponibil cu aspect lucios şi mat.
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SUPORT TEHNIC

800 100 1414

�Reprezentanță�România
office@statuscolor.ro
+40741161808
+40751075101
+40758091391

suport@statuscolor.ro


