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DESCRIERE  PRODUS  

 
Vopsea minerală gata preparată pe bază de materii prime naturale şi liant mineral aplicabilă la exterior şi 
interior pe toate tipurile de suporturi . 

 
DOMENII  DE UTILIZARE  
 
Pentru protecţia clădirilor, pentru decorarea clădirilor noi, renovarea clădirilor vechi sau modificarea 
faţadelor colorate. Rezistă în medii “grele” expuse la poluări, praf, zone de trafic intens. Rezistă la apă şi 
este extrem de permeabilă la vapori de apă şi CO2 
Se poate aplica peste tencuiala de bază (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare 
netezite cu tinci. Se poate aplica de asemenea pe sistemele de izolaţie termică finisate cu tencuieli minerale 
(gama weber.pas sau weber MIN 100). Se poate aplica condiţionat si pe alte suporturi cum ar fi gips-
cartonul, tencuieli şi vopsele de var , tencuieli de ipsos etc. 

 
MOD  DE  LUCRU  
 
Suprafaţa suport trebuie sa fie curată, netedă, nedeformabilă, uscată, rezistentă şi fixă. Suprafaţa suport 
trebuie să aibă vârsta de maturare. Suprafeţele cu tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau fixate cu 
weber GR 100. Suprafeţele exterioare fisurate sau deteriorate se vor corecta cu un adeziv pentru armarea 
sistemelor termoizolante. 
 
Prelucrarea: Se amestecă vopseaua weber.ton variosil lent şi constant cu mixerul. Pe suprafaţa suport 
anterior pregătită şi maturată se aplică un strat de vopsea diluată cu 20% apă curată şi se lasă să se usuce 
timp de 12 ore. Se aplică apoi al doilea strat de vopsea weber. ton variosil, nediluat. 
Dacă suprafeţele sunt absorbante se aplică anterior vopsirii un strat de weber G700 – grund pentru tencuieli 
decorative şi vopsele. 
 

 
PRECAUŢII  
 
Temperatura de lucru este de minim +80C şi de maxim +300C. 
Vopseaua proaspătă trebuie protejată de razele solare, ploi sau alte intemperii până la uscare. 
Atenţie: nuanţa de culoare poate fi influenţată de calitatea stratului suport , de condiţiile meteorologice din 
momentul aplicării şi din perioada de uscare. 
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. 
După terminarea aplicării, găleata se va închide ermetic pentru ca materialul rămas să nu se întărească. 

 

weber.ton variosil 
Vopsea  silicatică pentru exterior si interior 

FIŞĂ TEHNICĂ 
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DEPOZITARE  
 
În locuri uscate, ferite de îngheţ şi temperaturi ridicate, pentru maxim 12 luni. 

 
AMBALARE  
 
Găleată de 25 kg. 
Paleţi de 600 kg (24 găleţi). 

 
DATE  TEHNICE  

 
Aderenţa la suport:   

 
0,8 N/mm2 

 
Impermeabilitatea  la apă: 

 
w<1,5 g/dm2min0,5 

 
Permeabilitatea la vaporii de apă: 

 
µ = 5 

 
Timp de uscare: 

 
24 ore 

 
Timp de omogenizare: 

 
1 minut 

 
Conţinut de substanţe nevolatile: 

 
82,7 % 

 
Masa volumică: 

 
1,78 kg/L 

 
Culori: 

 
205, conform paletarului de culori 

 
 
Consum: 

 
- pe suprafeţele netede( asperităţi< 1mm):0,4-0,5 kg/m2/ două straturi 
- pe suprafeţele rugoase                             0,6-0,7 kg/m2/ două straturi 
 

 
DATE  PRIVIND  SIGURANŢA  ŞI  SECURITATEA  MUNCII  

 
Xi   R36/37  Iritant pentru ochi şi sistemul respirator. 
         R43       Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea. 
         S2         A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
         S24/25  A se evita contactul cu pielea şi ochii. 
         S26       În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă 
                      medicul de specialitate.  
         S37      A se folosi mănuşi corespunzătoare. 
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