
 

                            
 

 

                 PATINA – VOPSEA PENTRU INNOBILAREA LEMNULUI 
 

Glazura poliuretanica pe baza de apa, pentru vopsirea decorative a suprafetelor din lemn, 
conferind un aspect patina si metalizat. 
 

 
 Produsul este gata preparat si se aplica usor 

 Are uscare rapida 

 Adera foarte bine la suprafetele din lemn 

 Produs pe baza de apa 

 Recomandat pentru interior si exterior 

 
 
Culori standard: auriu, argintiu, bronz 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
        Pregatirea suportului: In cazul unui strat existent de lac sau vopsea, 
    suprafata se slefuieste pentru indepartarea portiunilor desprinse sau 
    distruse si pentru deschiderea porilor lemnului. dupa care se indeparteaza 
    praful si resturile formate. Pe suprafete din lemn nou, se aplica un strat de 
    lac sau vopsea, pe baza de apa, preferabil pe baza de apa, care sa puna 
    in valoare produsul. Dupa uscare, stratul aplicat se poate slefui usor si 
    neuniform cu hartie abraziva fina, pentru a simula un efect invechit. 
    Praful si resturile formate se indeparteaza. 
        Stratul de Patina : Inainte de aplicare produsul se omogenizeaza bine 
     prin amestecare energica. Produsul se aplica de regula intr-un singur strat, 
     cu pensula, buretele sau manusa din bumbac. Pentru a obtine un strat 
     subtire, produsul trebuie bine intins. Dupa uscare (2-4 ore, in conditii 
     normale), suprafata se freaca usor cu un burete aspru sau hartie abraziva 
     fina, pentru obtinerea unor zone mici in care stratul de Patina este 
     discontinuu sau neuniform. Praful format se indeparteaza cu o carpa uscata. 
        Stratul final : Pentru protectia si accentuarea efectului metalizat, la final 
     se aplica un strat de lac incolor pe baza de apa. 
      

 
 
 

 

 
    Produs : Mecro System SRL, Bd. Timisoara, nr. 100P, 061334-Bucuresti-6 
    Fax : 021 444 7005 
    e-mail : office@mecrosystem.ro 
    www.carusel.com.ro  

Temperaturi de aplicare 7 – 35°C 

Timp de uscare   2 - 4 ore 
Diluare cu apa 

Greutate specifica 1.040.02g/ml 

          Cutii din plastic de  0,25 Kg  
 

Ambalare 

Precautii de siguranta si sanatate: materialul nu contine plumb. In timpul aplicarii este recomandabil sa se poarte ochelari de protectie si locul sa fie bine ventilat. 

Daca produsul vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si cereti asistenta medicala. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Tineti-le departe 
de copii. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator. Note generale: recomandarile de mai sus nu trebuiesc percepute ca substitut pentru 
consultare in redactarea instructiunilor specifice de lucru. Toate datele si recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte si experiente care au fost 
acumulate in laborator si la locurile de lucru, si sunt demne de incredere. Aceasta nu trebuie interpretata ca o garantie generala. Garantia este numai pentru 
calitatea produsului. Utilizatorul trebuie sa examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui. Ne rezervam dreptul de a actualize sau schimba datele fara 
notificare prealabila. 

 

24 luni daca este mentinut in ambalaj nedeschis, 
pastrat in loc rece si uscat (intre 7 si 35

o
C) 

Periada de garantie si pastrare 

Patina - Vopsea pentru innobilarea lemnului  este un 
produs nepericulos. Recomandari:  

 A nu se lasa la indemana copiilor 

 A se evita contactul cu pielea si ochii 

 A nu se ingera  

 
 

Masuri de siguranta si sanatate 

 

Uneltele de lucru se curata cu apa si sapun.   

Curatare 

Aspect 

Caracteristici 

 

Proprietati fizice 

Mod de aplicare 

 

Recomandarile privind modul de aplicare  sunt 
orientative. Produsul Patina – Vopsea pentru 
innobilarea lemnului este extrem de versatil, 
permitand obtinerea unei multitudini de finisaje cu 
efecte deosebite in functie de pregatirea suprafetei si 
modul de aplicare. Din acest motiv produsul se 
adreseaza atat utilizatorilor profesionisti cat si 
pasionatilor de reconditionarea sau decorarea 
obiectelor din lemn. 
Pentru a verifica obtinerea efectului dorit, se 
recomanda intotdeauna, finisarea prealabila a unei 
suprafete mici, aflate intr-o zona putin vizibila. 
 

Observatii si sugestii 
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