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ROşU-SIDEF CREM PASTEL VERDE PASTEL GALBEN PASTEL CARAMEL PASTEL CAPPUCCINO
Е2-82 Е4-41 Е6-1 Е7-41 Е4-1 Е3-36 

ROZ CREM VERDE DESCHIS GALBEN CARAMEL SIDEF
Е1-22 Е4-42 Е9-41 Е7-42 Е4-2 Е5-37

VIOLET DESCHIS ALBASTRU DESCHIS VERDE DESCHIS BEJ PIERSICă NARO DESCHIS
Е1-11 Е13-23 Е9-42 Е6-2 Е3-42 Е3-57

VIOLET ALBASTRU VERDE DE MIGNONETTE GALBEN PORTOCALIU MARO
Е15-22 Е14-42 Е9-2 Е5-3 Е4-3 Е3-58

ROşU GRI VIOLET îNCHIS
Е2-80 Е15-19 Е15-49

ORANGE CARAMIzIU VERDE MAR
Е5-4 Е2-88 Е9-43

VERDE GALBEN INTENS MARO CIOCOLATă
Е10-3 Е7-23 Е3-38

Culori de accent
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Vopsea superlavabilă 
colorată

Utilizat pentru vopsirea la interior a 
pereţilor şi tavanelor. 
29 culori pastel şi 4 culori saturate. 
Colorat in prealabil în fabrică sub su-
pravegherea tehnologilor. Permeabi-
litate ridicata la vapori. Putere mare 
de acoperire, rezistenta sporita la 
spalare si stergere.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l 
pentru 1 strat, in functie de metoda, 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat 
PASTELO Amorsa pentru pereti 
2 straturi finisaj PASTELO in 
colouR.

culori de baza (de catalog):

Vopsele lavabile pentru interior

 Impregnating wall primer: 
Amorsa pentru pereti - 
concentrat

 All purpose joint 
compound: Glet de 
finisaj pasta pentru 
interior

 easy clean: Lac de 
protecţie
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pentru interior

Permeabilitate ridicata la vapori.
Grad ridicat de alb.
Putere mare de acoperire, rezistenta 
sporita la spalare si stergere.

Vopsea cu efect 
antibacterian

Contine aditivi speciali si materiale 
biocide care oferă protecție antibac-
teriană activă împotriva mucegaiului, 
bacteriilor etc.
Testat de Ministerul Sanatatii.

Vopsea pentru interior 
ultra alb 

culori de baza (de catalog):

pentru interior Lac de protecţie

Mat, satin şi lucios. Strat de finisare 
si protectie peste orice culoare de la 
PASTELO Tinting system sau PAS-
TELO IN COLOUR. Acoperire trans-
parentă. Asigură o protecţie perfecta.

Randament: până la 17 m²/kg, in 
functie de metoda, conditiile de 
aplicare si de gradul de finisaj al 
suprafetei.
Sistem recomandat: 2 straturi 
finisaj orice tip de vopsea lavabila 
Pastelo sau Kastelo si apoi 1 strat 
Pastelo Lac de protectie.

Vopsele lavabile pentru interior

 SnOW WHiTE Vopsea 
super lavabilă 

 KiTcHEn & BATH  uLTrA WHiTE  WALL  PriMEr Amorsa 
pentru pereti 

 SATin Vopsea 
super lavabilă 

 EASY cLEAn 
PrOTEcT 

PROPRIETĂŢI GENERALE
Grund alb, mat, in stare lichida
 pentru pereţi, adecvat pentru 
uz interior şi exterior. Are 
putere ridicată de acoperire, se 
aplică uşor, se usucă repede şi 
este folosit ca substrat pentru 
toate vopselele emulsionate 
Îmbunătăţeşte de asemenea 
aspectul exterior, puterea de 
acoperire a stratului final şi conferă 
rezistenţa la condiţii atmosferice 
nefavorabile. Şi poate fi folosit ca un 
strat intermediar de la nuanţe închise 
la nuanţe mai deschise,reducând 
în acest fel, numărul necesar de 
straturi al vopselei finale. Este practic 
inodor în timpul aplicării deoarece nu 
conţine amoniac.

PREGĂTIREA SUPREFEŢELOR
Suprafeţele care urmează să fie 
vopsite trebuie să fie curate, uscate 
şi nu trebuie să fie acoperite de praf 
sau părţi neaderente. Suprafeţele 
pot fi amorsate după aceea cu un 
strat de  Wall primer.

 Impregnating wall 
primer: Amorsa pentru 
pereti - concentrat

 All purpose joint 
compound: Glet de 
finisaj pasta pentru 
interior

 TONER PAINT 
VOPSEA pentru 
nuanțare vopsele pe 
bază de apă

 Contine aditivi 
speciali care au ca efect 
intensificarea fenomenului de 
reflexie al luminii. Permeabilitate ri-
dicata la vapori. Grad ridicat de alb. 
Putere mare de acoperire, rezistenta 
sporita la spalare si stergere.
Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l pentru 
1 strat, in functie de metoda , 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  Amorsa
 pentru pereti 2 straturi finisaj  
Vopsea super lavabila pentru interior 
ultra alba.

Ambalaje: 2,5 L, 8 L, 15 L
Randament: până la 16 м²/l pentru 
1 strat, in functie de metoda ,   
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti 
2 straturi finisaj  Snow white.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 16 m²/l 
pentru 1 strat, in functie de metoda, 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti 
2 straturi finisaj
Vopsea super lavabila cu efect 
antibacterian.

Permeabilitate ridicata la vapori.
Grad ridicat de alb. Putere mare de 
acoperire. Rezistenta sporita la spa-
lare si stergere. Peste 20.000 culori 
cu sistemul de colorare.
Ambalaje: 4 kg, 20 kg
Randament: până la 16 м²/l pentru 
1 strat, in functie de metoda, 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti 
2 straturi finisaj  Satin.



Sistem de nuanțare
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Vopsele lavabile pentru interior

66

•	 protejează suprafața de orice 
murdărie

•	 scoate în evidență  culoarea vopselei
•	 rezistenţă excepţională la spălarea 

frecventă
•	 se poate aplica pe orice tip de 

suprafeţe din orice tip de  vopsele 
pregătite în mod corespunzător

•	 disponibil în mat, satin si lucios

 Lac de protecţie
 EASY CLEAN



culori de baza (de catalog):

KASTELO in cOLOur
Vopsea lavabilă colorată

Se oferă in 16 culori  principale.
permeabilitate ridicata la vapori.
Putere mare de acoperire, - rezisten-
ta la spalare si stergere.

Ambalaje: 5 kg, 25 kg 

Randament: până la 10 м²/l pentru 
1 strat, in functie de metoda, 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
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K 01-1 K 02-0 K 03-0

K 11-0 K 12-0 K 13-0

K 14-0 K 15-0 K 16-0

K 06-0 K 07-0 K 08-0

K 04-0 K 05-0

K 09-0 K 10-0

Vopsele lavabile pentru interior

 Impregnating wall 
primer: Amorsa pentru 
pereti - concentrat

 All purpose joint 
compound: Glet de 
finisaj pasta pentru 
interior

Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti 2 straturi 
finisaj KASTELO IN COLOUR.



culori de baza (de catalog):

Vopsele lavabile pentru interior
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Vopsele pentru faţade şi tencuieli

Vopsea lavabilă pentru 
interior

Permeabilitate ridicata la vapori.
Grad ridicat de alb.
Putere mare de acoperire, - rezisten-
ta la spalare si stergere.

Permeabilitate ridicata la vapori.
Grad ridicat de alb.
Putere mare de acoperire, - rezisten-
ta la spalare si stergere.

Amorsa pentru pereti - 
concentrat

Pentru interior si exterior. Pe baza 
de apa. Intareste suprafata. Putere 
mare de penetrare a stratului suport. 
Mareste aderenta vopselei la suport. 
Reduce consumul materialului de fi-
nisaj. A se dilua cu apa in concentra-
tie 1 la 5.

Ambalaje: 0,95 L, 5 L, 18 L
Randament: până la 25-35 mp/l, 
in functie de metoda, conditiile de 
aplicare si de gradul de finisaj al 
suprafetei.

 TONER PAINT 
VOPSEA pentru 
nuanțare vopsele pe 
bază de apă

 All purpose joint 
compound: Glet de 
finisaj pasta pentru 
interior

 Impregnating wall 
primer: Amorsa pentru 
pereti - concentrat

 WEiSSVopsea pentru 
interior

 SuPEr WEiSS iMPrEGnATinG PriMEr 

Ambalaje: 5 kg, 15 kg, 25 kg
Randament: până la 8 m²/kg 
pentru 1 strat, in functie de metoda , 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti
2 straturi finisaj  Weiss.

Ambalaje: 5 kg, 25 kg
Randament: până la 10 м²/
kg pentru 1 strat, in functie de 
metoda, conditiile de aplicare si 
de gradul de finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti 2 straturi 
finisaj Super Weiss.



VERDE OLIVE GRI VANILIE
Е9-48 221 401

CACAO LAPTE CU CACAO CREM
408 Е4-37 403

VIşINIU CORAL îNCHIS CORAL
193 189 417

CAISă CARAMEL SAHARA
Е5-3 Е4-2 118

GALBEN LăMâIE
Е7-2

GALBEN LAPTE
413

CREM
Е4-42

Vopsea superlavabilă 
colorata pentru exterior

15 culori după catalog.
Grad inalt de impermeabilizare.
Rezistentă la intemperii. 
Protejează la penetrarea apei.

pentru exterior

2 variante: standard şi cu silicon.
Grad inalt de impermeabilizare - grad 
intens de alb. Rezistentă la intempe-
rii. Protejează la penetrarea apei.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 13-15 mp/l/
strat in functie de metoda, conditiile 
de aplicare si de gradul de finisaj al 
suprafetei.
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culori de baza (de catalog):

Vopsele pentru faţade şi tencuieli

 FAcADEVopsea 
superlavabilă 

 FAcADE  in 
cOLOr

 Impregnating wall 
primer: Amorsa pentru 
pereti - concentrat

 All purpose joint 
compound: Glet de 
finisaj pasta pentru 
interior

 TONER PAINT 
VOPSEA pentru 
nuanțare vopsele pe 
bază de apă

Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Amorsa pentru pereti si 
2 straturi  Super lavabila pentru 
exterior.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 13-15 mp/l/
strat in functie de metoda si 
conditiile de aplicare si in functie de 
gradul de finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Amorsa pentru pereti si 
2 straturi  Super lavabila colorata 
pentru exterior.



culori de baza (de catalog):

Vopsele pentru faţade şi tencuieli

417 HBW 35

419 HBW 17

421 HBW 68

423 HBW 51

401 HBW 77 402 HBW 71 403 HBW 68 404 HBW 57

405 HBW 68 406 HBW 57 407 HBW 48 408 HBW 33

409 HBW 73 410 HBW 70 411 HBW 72 412 HBW 64

413 HBW 65 414 HBW 58 415 HBW 57 416 HBW 56

Tencuiala decorativa 
siliconata

 
130 de culori după catalog sau colora-
te cu maşina de nuantat. Grad ridicat 
de impermeabilizare. Rezistentă la 
intemperii. Protejează la penetrarea 
apei. Pentru amorsare se foloseste 
Pastelo Grund pentru tencuieli deco-
rative siliconate si silconice colorat in 
culoarea tencuielii.
D-1 - consum aproximativ 1,2 – 1,5 
kg/mp.; D-15 - consum aproximativ 
1,4-1,8 kg/mp.; D-2 - consum apro-
ximativ 2-2,5 kg/mp; V-2 - consum 
aproximativ 2-2,5 kg/mp in functie de 
metoda, conditiile de aplicare si i de 
gradul de finisaj al suprafetei. Structu-
ra: drișcuită (D) sau zgâriată (V)
Ambalaj: 25 kg

Tencuiala decorativa 
siliconica

 
130 de culori după catalog sau colo-
rate cu maşina de nuantat. Grad ridi-
cat de impermeabilizare. Rezistentă 
la intemperii. Efect aquastop-respin-
ge apa. Pentru amorsare se foloses-
te Pastelo Grund pentru tencuieli de-
corative siliconate si silconice colorat 
in culoarea tencuielii. 
D-1 - consum aproximativ 1,2 – 1,5 
kg/mp.; D-15 - consum aproximativ 
1,4-1,8 kg/mp; D-2 - consum apro-
ximativ 2-2,5 kg/mp V-2 - consum 
aproximativ 2-2,5 kg/mp in functie de 
metoda, conditiile de aplicare si de 
gradul de finisaj al suprafetei. Struc-
tura: drișcuită (D) sau zgâriată (V)
Ambalaj: 25 kg

418 HBW 29

420 HBW 58

422 HBW 54

424 HBW 53
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 PLASTEr+Si PLASTEr

 BETON-CONTACT:Grund 
pentru interior si exterior

 MICRONIZED 
UNDERCOAT:
Grund pentru tencuieli 
decorative



Vopsele pentru faţade şi tencuieli

vopsele pe bază de apă
Grund pentru exterior - 

impregnant

Ambalaje: 2,5 L, 15 L

Randament: până la 18 m²/l 
pentru 1 strat, in functie de metoda, 
conditiile de aplicare si de gradul de 
finisaj al suprafetei.

si exterior

Se utilizeaza pentru suprafete mine-
rale care au un grad de absorbtie re-
dus si nu se pot tencui direct. Este re-
comandat pentru suprafete neabsor-
bante din beton, mortar pe baza de 
ciment sau ipsos, pentru toate tipurile 
de cladiri, in scopul imbunatatirii ade-
rentei la suport. Performantele aces-
tui produs sunt: aderenta excelenta la 
suport mineral neted; aderenta exce-
lenta la suport mineral neabsorbant; 
rezistenta marita la alcalinitate.

Ambalaje: 1,1 kg, 5 kg, 25 kg

Randament: până la 5-7 mp/l/ in 
functie de metoda, conditiile de 
aplicare si de gradul de finisaj al 
suprafetei. 

Sistem recomandat: 1 strat sau 
2 straturi  Pastelo Grund  “Beton-
Contact” interior si exterior, dupa 
care se aplica finisajul (tencuiala, 
tinci, glet exterior etc.).

Glet de finisaj

1716

Vopsea pentru exterior - 
100% acrylic

Ambalaje: 2,5 L, 15 L

Vopsea siliconică pentru 
exterior

Se utilizeaza la productia ei disper-
sii cu polisiloxani și hidrofobizator 
siliconic pentru atingerea unui grad 
inalt de impermeabilizare. Rezisten-
tă la intemperii. Protejează la pene-
trarea apei.

culori de baza (de catalog):

TOnEr PAinT VOPSEA 
pentru nuanţare 

 BETOn-cOnTAcT Grund 
pentru interior 

 iMPrEGnATOr

 SiLicOn  FAcADE  PAinT  100  % 
AcrYLic

 ALL  PurPOSE  JOinT 
cOMPOunD

 Impregnating wall 
primer: Amorsa pentru 
pereti - concentrat

 TONER PAINT VOPSEA pentru 
nuanțare vopsele pe bază de apă

Glet fin pe baza de rasini acrilice gata 
preparat. Are un timp extins de utili-
zare. Perioada de valabilitate nelimi-
tata daca se pastreaza in galeata cu 
capacul inchis. Este foarte flexibil și 
se aplica foarte usor. Se obtine o su-
prafață foarte netedă și usor de sle-
fuit, fără fisuri, cu o absorbție foarte 
scăzută de vopsea. Poate fi colorat 
cu pigmenti folositi la vopseaua lava-
bila, iar stratul obtinut dupa 
gletuire poate ramane ca strat final 
nevopsit.Randament: 0,4 - 1, 2 
kg/mp in functie de grosimea stratului
 aplicat.Sistem recomandat: 1 sau 
2 stra- turi Glet de finisaj pasta pentru
 interior, 1 strat  Amor-sa pentru 
pereti in interior, 2 straturi Pastelo 
sau Kastelo Vopsea lavabila sau 
super lavabil pentru interior.

Vopsea emulsionată excelentă pur 
acrilică. Furnizează un alb superior 
şi asigură o putere mare de acope-
rire, păstrându-şi aderenţa la spă-
lări frecvente şi condiţii atmosferice 
nefavorabile. Are proprietăţi de uni-
formizare foarte bune şi creează o 
suprafaţă plană netedă cu permea-
bilitate ridicată a vaporilor.  FACADE 
poate fi aplicată pe supra- feţe noi 
sau vechi pregătite în mod 
corespunzător precum tencuială, be-
ton, lemn, gips-carton etc.

Ambalaje: 2,5 L, 15 L
Randament: până la 13-15 mp/l/
strat in functie de metoda si 
conditiile de aplicare si in functie 
de gradul de finisaj al suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti, 
2 straturi Pastelo Vopsea siliconica 
pentru fatada.

Amorsa acrilica pentru impregnare. 
Produs ce contine puternice rasini 
acrilice. Se utilizeaza in special la 
amorsarea suprafetelor absorbante 
cum ar fi BCA, caramida Porotherm, 
tencuieli pe baza de cimentsau ipsos 
etc. creand o pelicula impermeabi-
la si intarind puternic stratul suport. 
Dupa aplicare suprafata va fi puter-
nic aderenta. In timp creste rezisten-
ta finisajului aplicat peste  Beton 
contact. Nu se aplică pe polis- tiren 
expandat. 
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Sisteme de acoperire pentru lemn

SiSTEM DE nuAnTArE

SISTEM DE NUANTARE cu masina computerizata si manuala pentru vopsele de interior si 
exterior, tencuieli decorative si finisaje cu efecte speciale in 20.000 de culori.

18

Masini computerizate si manuale de nuantat pentru vopsele de interior si exterior, tencuieli decorative 
si finisaje cu efecte speciale.
Colorantii utilizati in SISTEMUL DE NUANTARE sunt astfel selectati incat sa indeplineasca cele mai 
inalte standarde international pentru realizarea de finisaje exterioare si interioare.
Sistemul  de nuantare computerizata si manual include aproape toate paletarele de culori utilizate pe 
piata romaneasca: NCS, RAL, Colour Harmony, NOVA etc. Culorile obtinute sunt de o acuratete 
speciala si o calitate foarte ridicata. Compania  are posibilitate de a colora in fabrica comenzi pentru
 cantitati minime negociate, culorile obtinute avand o durabilitate si repetabilitate constanta in timp.
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Sisteme de acoperire pentru lemn

Grund pentru lemn

Este un conservant de lemn pe bază 
de solvenţi, adecvat pentru uz inte-
rior şi exterior. Penetrează lemnul 
şi oferă protecţie împotriva imbatra-
nirii lemnului Are proprietăţi remar-
cabile de exploatare. Utilizare - la 
impregnarea suprafetelor de lemn 
la interior si exterior, reduce consu-
mul materialului de finisare: ofera o 
protecție de lunga durata si eficientă 
la insecte, ciuperci, microorganisme 
și alti dăunător; protejeaza lemnul; 
izoleaza porozitatea lemnului.

Ambalaje: 0,65 L, 15 L
Randament: 10-12 mp/l, in functie 
de metoda, conditiile de aplicare, 
gradul de finisaj al suprafetei, 
esenta si forma lemnului.
Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Grund incolor pentru lemn, 
2 starturi Pastelo Aqualac sau 
Pastelo Lac pentru lemn.

Utilizare - la impregnarea suprafe-
telor de lemn la interior si exterior, 
reduce consumul materialului de fi-
nisare:
- ofera o protecție de lunga durata si 
eficientă la insecte, ciuperci, micro-
organisme și alti dăunători;
- protejeaza lemnul;
- inchide  porii suprafetelor din lemn.

Ambalaje: 0,65 L, 18 L
Randament: 10-12 mp/l, in functie 
de metoda, conditiile de aplicare, 
gradul de finisaj al suprafetei, 
esenta si forma lemnului.
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Lac transparent pe baza de poliure-
tan, utilizat la interior si exterior.
Utilizat pentru lacuirea suprafetelor 
din lemn exterioare si interioare ale 
ambarcatiunilor, cladirilor sau alte 
zone expuse la intemperii si la raze-
le solare. Aderenta sporita la suport. 
Rezistent la intemperii si actiunea 
apei. Aspect lucios al stratului final. 
Rezistenta extraordinara la factori 
climaterici extremi si raze UV.

Ambalaje: 0,65 L, 2,25 L, 15 L
Randament: 0,3-0,5 l/mp/strat, 
in functie de metoda, conditiile 
de aplicare, gradul de finisaj al 
suprafetei, esenta si forma lemnului.
Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Grund pentru lemn, 
2 straturi Lac incolor pentru yachturi.

ALB INCOLOR PIN

TRANDAFIR MAHON CASTAN

NUC 307 TEAK CIREș 312

PALICANDRU 306 EBONITĂ 308 WENGE

Lac pe baza de apa, pentru 
lemn, pentru exterior si 

interior

 AQuA LAc

Finisaj decorativ pentru suprafete din 
lemn,elemente din PVC sau supra-
fete din lemn mai vechi acoperite cu 
vopsele alchidice. Produsul are urma-
toarele performante: uscare rapida; 
miros redus; se dilueaza cu apa; culori 
stabile in timp; rezistenta la intemperii si 
UV; curatarea usoara a uneltelor de lucru.
Ambalaje: 0,7 L, 15 L
Randament: 10-14 mp/l/strat/ in 
functie de metoda, conditiile de 
aplicare si de gradul de finisaj al 
suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Grund pentru lemn, 
2 straturi  AQUALAC.

 YAcHT LAc
Lac incolor pentru yachturi

 PEnETrATinG OiL ulei de in  WOOD 
iMPrEGnATOr



Аcoperiri pentru metal
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Sisteme de acoperire pentru lemn

PASTELO LAZur
Lac pentru lemn

Se utilizeaza ca strat decorativ și de 
protecție pentru suprafetele din lemn 
atat la exterior cat si la interior: asigura 
un finisaj superlucios; rezistenta supe-
rioara la pete si murdarie; rezistenta la 
uzura si intemperii; protejeaza si pas-
treaza textura lemnului.
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ALB INCOLOR PIN

TRANDAFIR MAHON CASTAN

NUC 307 TEAK CIREș 312

PALICANDRU 306 EBONITĂ 308 WENGE

culori de baza (de catalog):

 DILUANT: White 
spirit

 WOOD IMPREGNATOR:Grund 
pentru lemn

Ambalaje: 0,65 L, 15 kg
Randament: 12-14 mp/l/strat, in 
functie de metoda, conditiile de 
aplicare, gradul de finisaj al suprafetei, 
esenta si forma lemnului.
Sistem recomandat: 1 strat  Grund 
pentru lemn, 2 straturi Pastelo Lac 
pentru lemn.



Аcoperiri pentru metal

ALB CREM PAL BEJ GALBEN ORANGE DESCHIS
101 102 103 104 1033

ROz VIOLET ROSU ORANGE ROSU ROSU VIN MARO ROSCAT
3015 106 107 108 110

AzURIU ALBASTRU DESCHIS ALBASTRU GRI-ARGINTIU GRI DESCHIS
117 118 119 121 122

VERNIL VERDE DESCHIS TURQOISE DESCHIS VERDE TURQOISE
9-42 113 114 115 116

ORANGE MARO ROSCAT
2003 105

MARO BRUN
111 112

GRI NEGRU
123 124

PASTELO EnAMEL
Vopsea alchidica lucioasa 

pentru metal si lemn

Utilizata pentru suprafetele interi-
oare si exterioare din metal, lemn 
si zidarie. Aspect lucios al stratului 
final. Raport excelent calitate/pret. 
Pentru suprafete noi, dar si pentru 
reacoperirea suprafetelor vechi. Re-
zistenta sporita la intemperii. Usca-
re rapida. Se produce in 28 de cu-
lori. Se efectuează comenzi pentru 
culorile RAL.

Ambalaje: 0,65 L, 18 kg
Randament: până la 10-12 m²/l, 
in functie de metoda, conditiile 
de aplicare, gradul de finisaj 
al suprafetei, esenta si forma 
lemnului.

PASTELO AnTi cOrrOSiVE 
PriMEr

Grund anticoroziv pentru 
metal

Grund de protectie pentru metal pe 
baza de rasini alchidice, solventi 
organici si aditivi utilizat pentru pro-
tejarea suprafetelor de metal la in-
terioar si exterior. Putere mare de 
acoperire. Aderenta buna la suport. 
Reistenta la intemperii, lovire,zgarie-
re si socuri. Uscare rapida. Durabili-
tate pe termen indelungat. Culoare: 
gri deschis și roșu oxid. Protecție de 
lungă durată impotriva coroziunii.  
Contine aditivi speciali care împiedi-
că dezvoltarea ruginii.
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Ambalaje: 0,95 kg, 23 kg
Randament: până la 10-12 mp/l/
strat, in functie de metoda, conditiile 
de aplicare si gradul de finisaj al 
suprafetei. Sistem recomandat: 
1 strat Pastelo Grund anticoroziv 
pentru metal, 2 straturi Vopsea 
alchidica lucioasa pentru metal, 
lemn si zidarie.

Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Grund, 2 straturi 
Vopsea alchidica lucioasa pentru
 metal, lemn si zidarie.



Sisteme de acoperire pentru metal

Vopsea pentru suprafete 
din cement si beton 

Vopea acrilica pentru beton se utili-
zeaza atat la interior cat si la exte-
rior pentru decorarea suprafetelor 
din beton supuse unui trafic usor sau 
normal, terase, garaje, subsoluri etc.
Aderenta buna la suport. Rezistenta 
la intemperii (UV, ploaie zapada cea-
ta). Foarte buna putere de acoperire. 
Uscare rapida. Culoare pura si inten-
sa. Culori: gri și alb.
Ambalaje: 0,65 L, 2,25 L, 25 kg
Randament: până la 6-8 m²/l/strat, 
in functie de metoda, conditiile 
de aplicare si gradul de finisaj al 
suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat 
Pastelo Grund “Beton-Contact” 
interior si exterior, 2 straturi Pastelo 
Vopsea pentru suprafete din beton.

Vopsea de marcare rutieră

Vopsea acrilică cu uscare rapidă spe-

cială pentru marcarea străzilor, stadi-

oanelor, parcărilor ş.a. Prezintă o foar-

te bună aderenţă, o rezistenţă deose-

bită şi este  reflectorizantă.

PREGĂTIREA SUPREFEŢELOR 

Suprafeţele trebuie să fie curate şi 

uscate, fără praf şi uleiuri.

NUANŢE este disponibil pe alb, azur, 

galben, nero şi rosu

Ambalaje: 3 kg, 25 kg

Lac emailat cu aspect 
de cupru vechi

Vopsea pe baza de rasini alchidice, 
solventi organici si aditivi utilizata 
pentru decorarea suprafetelor de 
metal interioare si exterioare, avand 
un aspect de cupru vechi. Strat final 
vopsea email. Necesita grunduire. 
Aderenta buna la suport. Rezistenta 
la intemperii (UV, ploaie, zapada). 
Uscare rapida.
Ambalaje: 0,65 L, 18 kg
Randament: până la 12-15 m²/l/
strat, in functie de metoda, conditiile 
de aplicare, gradul de finisaj al 
suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat Grund 
anticoroziv pentru metal, 2 straturi 
Pastelo Lac emailat cu aspect de 
cupru vechi.
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Email argintiu luminos

Vopsea pe baza de rasini alchidice, 
solventi organici si aditivi utilizata pen-
tru decorarea suprafetelor de metal 
interioare si exterioare, avand un as-
pect argintiu. Strat final vopsea email. 
Necesita grunduire. Aderenta buna la 
suport. Rezistenta la intemperii (UV, 
ploaie, zapada). Uscare rapida. Dura-
bilitate pe termen lung. Contine parti-
cule de aluminiu. Utilizare in special in 
mediul industrial - rezervoare, conduc-
te, stalpi electrici etc.
Ambalaje: 0,65 L, 15 kg
Randament: până la 12-15 m²/l/
strat, in functie de metoda, conditiile 
de aplicare, gradul de finisaj al 
suprafetei.
Sistem recomandat: 1 strat Grund 
anticoroziv pentru metal, 2 straturi 
Pastelo Email argintiu luminos.

Emailuri si vopsele speciale pentru metal

ALB GRI

VERDE NEGRO

ROșU CUPRU

ARGINTIU AUR

Vopsea pe baza de rasini alchidice, 
solventi orga 
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 EnAMEL 3 in 1Email 
pentru metal 3 in 1 cu 
triplu rol de protective

 SiLVEr GLOSS EnAMEL  rOAD MArKinG
 PAinT 

 cEMEnT & 
cOncrETE 

 EnAMEL  OLD 
cOPPEr

nici si aditivi 
utilizata pentru protejarea 
suprafetelor de 
metal interioare si exterioare atacate 
de rugina, avand un triplu rol: inhiba-
tor de rugina; grund; strat final vop-
sea email; se aplca direct pe rugina; 
nu necesita grunduire; previne apari-
tia ruginii; se produce in 8 culori.
Se efectuează comenzi pentru 
culorile RAL.
Ambalaje: 0,5 L, 18 kg
Randament: până la 12-15 m²/l/
strat, in functie de metoda, conditiile 
de aplicare, gradul de finisaj al 
suprafetei.
Sistem recomandat: 1 sau 2 
straturi  Email pentru 
metal 3 in 1 cu triplu rol de protectie.



Vopsea alchidica pentru 
metal si lemn

Utilizata pentru suprafetele interioa-
re si exterioare din metal, lemn si zi-
darie. Aspect lucios al stratului final. 
Raport excelent calitate/pret. pentru 
suprafete noi, dar si pentru reacope-
rirea suprafetelor vechi. Rezistenta 
sporita la intemperii. uscare rapida. 
Aspect mat. Se produce in 25 de cu-
lori. Se efectuează comenzi pentru 
culorile RAL. 

Ambalaje: 0,65 L, 18 L

Randament: până la 8-10 m2/kg/
strat, in functie de metoda, conditiile 
de aplicare, gradul de finisaj al 
suprafetei, esenta si forma lemnului.

Grund pentru metal

Vopsea de protectie pentru metal pe 
baza de rasini alchidice,solventi or-
ganici si aditivi utilizat pentru proteja-
rea suprafetelor de metal la interioar 
si exterior. 
Putere mare de acoperire. Aderenta 
buna la suport. Reistenta la intempe-
rii, lovire, zgariere si socuri. Uscare 
rapida. 
Durabilitate pe termen indelungat. 
Culoare: gri deschis și roșu oxid. 
Protecție de lungă durată impotriva 
coroziunii. 
Contine aditivi speciali care împiedi-
că dezvoltarea ruginii.

Ambalaje: 0,95 kg, 3 kg, 25 kg

Randament: până la 8-10 mp/l/
strat, in functie de metoda, conditiile 
de aplicare si gradul de finisaj al 
suprafetei.
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Sisteme de acoperire pentru lemn și metal
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 ALKYD PAinT  ALKYD PriMEr 

Sistem recomandat: 1 strat  Grund 
pentru metal sau Pastelo Grund pentru
 lemn, 2 straturi  Vopsea alchidica 
pentru metal, lemn si zidarie.



CLASSE 1
VOPSEA DE INTERIOR PROFESIONALA 

CU ACOPERIRE 1 STRAT
Produs din Clasa I, în conformitate cu norma europeană de rezistență la spălare, acoperire și frecare - EN 13300

clASS 1
Vopsea emulsionată vinilica de 
calitate superioară, pentru interior

Conferă o putere ridicată de 
acoperire şi rezistenţă excepţională 
la spălarea frecventă şi la condiţiile 
atmosferice nefavorabile. Are 
proprietăţi de uniformizare foarte 
bune şi creează o suprafaţă plană 
netedă.

Vopsea de interior de înaltă calitate, 
care se caracterizează prin acoperire 
mare - de până la 17 m2 /l/strat.

Formează un finisaj robust mat, 
rezistent la curățare, uzură și 
deteriorare.

Recomandata pentru activitatea 
profesională în construcții. Ușor de 
aplicat, nu stropeste.

Oferă o protecție de lungă durată.

30 31

Culoare de bază - alb. Poate fi 
colorat la system de colorare – 20 
000 CULORI.

Sistem recomandat: 1 strat  
Amorsa pentru pereti, 1 strat  
CLASSE 1.
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Material izolant excepţional, 
pe bază  elastomer special, 
de o mare elasticitate pentru 
fatade. Prezintă o rezistenţă 
deosebită la condiţiile de vreme 
nefavorabilă, la raze ultraviolete 
şi la modificări ale temperaturii 
rămânând elastic de la -30°C 
până la 50°C.

Calitate excelenta  acoperirea 
fisurilor.
Acesta combină o acoperire 
perfectă și izolează suprafața 
de umiditate.

Este ideal pentru vopsirea 
sistemelor termoizolante 
atat la exterior cat si la interior.

Acesta protejează tencuiala  
de posibilele fisuri  cauzate de 
îngheț.

SISTEM PENTRU FAțADE:

 StoPer

StoPer

SISTEM PENTRU BAIE:
Primul strat -  Putty WAteR BARRIeR
Al doilea strat –  STOPer diluat cu până la 50% 
Strat final – 2 staturi  STOPer
Culoare de bază - alb. Poate fi colorat la system de colorare 
 – 20 000 CULORI

Primul strat –  STOPer 
diluat cu până la 50% Strat final
 – 2 staturi  STOPer.

Culoare de bază - alb. Poate fi 
colorat la system de colorare 
 – 20 000 CULORI.



E 0120 E 0162 E 4542 E 4002

E 4221 E 4251 E 0442 E 0742

E 4261 E 4271 E 5331 E 4522

E 0144 E 0336 E 4004 E 1323

E 5001 E 0150 E 1529 E 4120

E 4007 E 1320 E 0942 E 1505

E 0565 E 0042 E 4005 E 4502

Exemplele din catalog, culorile şi efectele sunt demonstrative.

P4522 + 3-16

P5001 + 6-4

P4190 + Bianco

P5001 + 1-14

P5331 + Nero

P0144 + 2-80

P4271 + 9-24

P5331 + Bianco

P5331 + 4-3

P0150 + 4-4

P5001 + 3-38

PNero + 14-2

P5001 + 2-54

P4221 + 10-4

P4502 + 7-23

P4002 + 4-31

P4502 + 4-43

P1320 + 9-40

P4002 + 3-58

P5001 + 1-29

P5001 + 12-24

P5001 + 7-5

P5001 + 5-9

P4542 + 3-23

P5001 + Nero

P5001 + 1530

P4542 + Nero

P4261 + 15-4

Acoperire decorativa cu efect de vopsea 
sau tencuiala fisurată 

Mod de Aplicare:
1. Pregătiți suprafata curată ,prin 
aplicarea unui grund corespunzător.

Exemplele din catalog, culorile şi efectele sunt demonstrative. 3534

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare şi din cataloagele 
şi  Тinting system – peste 20 000 nuanţe.

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare şi din cataloagele 
 şi Тinting system – peste 20 000 nuanţe.

4. Selectați un produs pentru stratul 
final - vopsea sau  tencuiala venețiană. 
Alegeți o culoare pentru 
produsul selectat din  Tinting system.

3. După uscare se aplică un strat 
intermediar care formează stratul cu 
efect de fisurare - Antic - cu o pensula sau 
rola. Periajul se face cu mișcări 
transversale. Așteptați 12 ore.

2. Aplicați baza  Pearl cu o rola, pensula
 sau prin pulverizare într-unul sau mai 
multe straturi.

5. Aplicați stratul de finisare cu o rolă, 
pistol sau mistrie potrivită cât mai 
repede și uniform, prevenind repetiții 
asupra stratului uscat. Puteți dilua  
Antique cu apă pînă la 5%.Termen de 
garantie: de 24 luni. efectul dorit. AMESTECAŢI BINE.

4. După uscarea completă a 
stratului anterior, aplicaţi din 
amestecul prepa- rat cu o pensula, 
distribuind în toate di- recţiile, astfel 
încât să devină uniform. Dacă 
doriţi, puteţi aplica numai într-o 
direcţie sau obtinand diferite forme.
5. Folositi la final cu o pensula 
uscată sau semiuscată pentru a 
obtine efectul final.
Cantitatea necesară pentru 20-25 
mp acoperiti cu SABBIA (Nisip 
perlat):
1. Grund  pentru vopsele - 2,5 l;
2.  IN COLOUR - 2,5 l;
3. Acoperire cu efect: 0,9 l 
PERLAGIO + 2,2 l SABBIA.

Strat decorativ de protecție cu un 
efect lucios, fin granulat. Se aplica 
la interior si exterior. Se poate 
utiliza ca strat de finisare pentru 
pereţi, tavane, faţade, coloane etc.
 Posibilitatile de colorare sunt 
expuse in catalog. Posibilitatile de
 colorare sunt de asemenea in cat-
aloagele  şi  Тint- ing system – 
peste 20 000 nuanţe.
Mod de aplicare:
1 .  Baza  p regă t i t ă  în  p rea lab i l  
se  g run -du ieş te  cu  Grund   
pen t ru  vo -pse le ,   SNOW W HITE
 p ână l a  a t i ngerea  une i  c u lo r i  
a lbe  un i fo rme. Foar te  i mpor tan t

 al tă proport ie, în funcţ ie de

CAMELEON SABBIA (EFECT NISIP PERLAT) CAMELEON ANTICO (EFECT ANTIqUE)

 e s t e  c a  s r a t u l  s u p o r t  s a  fi
e  p r e g a t i t  c o r e s p u n z a t o r .
2 .  A p l i c a ţ i  p e  b a z a   I N  C O
-L O U R  s a u  o  c u l o a r e  d i n  
c a t a l o a g e l e  ş i  CAMELEON 
Т i n t i n g  s y s - t e m ,  n u a n ţ a t  î
n  c u l o a r e a  ş i  î n  n u a n ţ a  c u
 cu loa rea  se lec ta tă  
SABBIA . 3 .  Ames teca ţ i  
 Sabbia Nis ip  Per la t )  cu  
Per lag io 
( Per lă )  în  p ropor ţ i e  2 :1 ,  1 :1  
sau
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E 4221

E 4261

E 0120

E 0144

E 5001

E 4007

E 0565

E 4251

E 4271

E 0162

E 0336

E 0150

E 1320

E 0042

E 0442

E 5331

E 4542

E 4004

E 1529

E 0942

E 4005

E 0742

E 4522

E 4002

E 1323

E 4120

E 1505

E 4502

Exemplele din catalog, culorile şi efectele sunt demonstrative.

E 7-23 ORO

E 6-4 ORO

E 5-9 ORO

E 4-2 ORO

Bianco ARGENTO

E 3-23 ORO

E 2-80 ORO

E 7-5 ORO

E 4-43 ORO

E 4-31 ORO

E 4-4 ORO

Bianco ORO

E 2-28 ORO

E 2-54 ORO

E 3-38 ORO

E 3-16 ARGENTO

E 1-14 ORO

E 15-4 ARGENTO

E 14-2 ARGENTO

E 10-4 ORO

E 9-39 ARGENTO

E 3-58 ARGENTO

E 1-29 ORO

E 15-29 ARGENTO

E 14-44 ARGENTO

E 12-24 ORO

E 9-24 ORO

S 9000 ARGENTO

Exemplele din catalog, culorile şi efectele sunt demonstrative. 3736

Produsul este oferit în două variante ORO (Aur) şi ARGENTO (Argint). Se poate aplica peste 
orice culoare din cataloagele  şi  Тinting system – peste 20 000 nuanţe.

Strat decorativ de protecție cu efect 
lucios, strălucitor. Aplicare atat la interior cat 
si exterior. Se aplica pe suprafete temeinic
 pregatite in prelabil,gletuitesi slefuite,cat si
 pe placi de ghips carton. CRYSTALO se 
oferă în două variante: ORO (Aur) şi 
ARGENTO (Argint). Se recomandă 
aplicarea ORO pe culori calde şi 
ARGENTO pe culori reci. Se poate 
aplica peste orice culoare din 
cataloagele  şi  Тinting 
system – peste 20 000 nuanţe.

Strat  decorativ  de  protecție  pe 
bază  de  apă,  care  combină  efecte 
reflexive,  perlate  și  o  atingere 
catifelată.  Utilizare  atat  la  interior 
cat si in exterior. Se poate utiliza 
ca  strat  de  finisare  pentru  pereţi, 
tavane,  faţade,  coloane  etc. 
Posibilitatile  de  colorare  sunt 
expuse  in  catalog.  Posibilitatile  de 
colorare  şi  din  cataloagele  şi  
Тinting  system  –  peste  20  000 
nuanţe.

 şi în nuanţă cu Velluto.
3. După uscarea completă a 
vopselei colorate, aplicaţi un strat 
Velluto cu o pensula, distribuind în 
toate direcţiile. Se poate aplica şi cu
 o spatulă specială de plast ic.
4. Daca se doreste se poate 
apl ica un a l doi lea strat Vel luto.
Canti tatea necesară pentru 
20-25 mp acoperi t i  cu VELLUTO 
(Cati fea):
1. Grund  pentru vopsele
 - 2,5 l
2.  IN COLOUR - 2,5 l 3. 
Acoperire cu efect:  1 cut ie 
2,2 l VELLUTO.

Mod de aplicare:
1. Baza pregăti tă în prealabi l  
se grunduieşte cu Grund  
pentru vopsele sau  SNOW 
WHITE până la at ingerea unei 
culori a lbe uniforme. Foarte 
important este ca sratul suport 
sa fie pregati t corespunzator.
2. Apl icaţ i  IN COLOUR sau 
culoare d in cataloagele  şi  
Тint ing system, nuanţat în 
culoarea

Mod de aplicare:
1. Baza pregătită în prealabil se 
grunduieşte cu Grund  pentru vopsele sau o
 vopsea  SNOW WHITE. Foarte important 
este ca sratul suport sa fie pregatit 
corespunzator.
2. Alegeţi culoarea IN 
COLOUR sau altă culoare din 
cataloagele  şi Тinting 
system – peste 20 000 nuanţe. Aplicați 
vopseaua cu o rola sau prin pulverizare 
în unul sau două straturi. 
3. După uscarea completă a vopselei 
colorate, aplicaţi un strat CRYSTALO cu 
o pensula sau mânuşă, distribuind în 
toate direcţiile. Pentru un efect mai 
uniform se recomandă să utilizați un 
pistol de pulverizare.
4. Pentru un efect mai saturat puteţi 
aplica un al doilea strat CRYSTALO.
Cantitatea necesară pentru 20-25 mp 
acoperiti cu CRYSTALO (Metalic):
1. Grund  pentru vopsele - 2,5 l
2.  IN COLOUR - 2,5 l
3. Acoperire cu efect: 2,2 l CRYSTALO.

CAMELEON PERLAGIO (EFECT DE PERLA)
Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare şi din cataloagele 

CAMELEON şi CAMELEON Тinting system – peste 20 000 nuanţe.

CAMELEON CRYSTALO (EFECT METALIC)
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Acoperire perlată cu efect strălucitor

E 5-31

E 6-52

E 7-32

E 1-1

BIANKO

E 5-8

E 13-58

E 4-1

E 4-31

E 4-22

E 5-57

ORO

E 3-51

E 14-42

E 13-38

E 5-18

E 12-23

E 3-36

E 4-16

E 5-52

Negro

E 10-46

E 15-28

E 9-38

E 3-56

E 4-2

E 2-51

E 5-2

Exemplele din catalog, culorile şi efectele sunt demonstrative.

BIANCO S 0507-Y60R S 0507-Y80R S 0520-Y90R

S 0515-Y90R S 0520-R S 0505-Y80R S 0515-Y50R

S 0540-Y20R S 0540-Y30R S 0540-Y S 0550-Y80R

S 0505-G50Y S 2040-B80G S 1000-N S 0505-R80B

S 0520-B S 0515-R80B S 0520-R50B S 0515-R40B

S 0507-Y20R S 0505-Y50R S 1005-Y80R S 4020-Y70R

S 1015-G60Y S 3030-G70Y S 6000-N NERO

Acoperire decorativa cu efect de 
marmura

Exemplele din catalog, culorile şi efectele sunt demonstrative. 3938

Mod de Aplicare: 
1. Suprafata curată, bine pregătită, 
se vopsește cu vopsea SNOW 
WHITE sau  IN COLOUR, în 
nuanță aproape de a 
efectului. Aplicarea vopselei pe 
suprafață tencuită sau netedă se 
face cu rolă. Suprafață, dacă 
este necesar, se
 egalizează cu mistria sau se 
șlefuiește bine. Culoarea de bază 
poate fi în unul sau mai multe 
straturi, în funcție de puterea de 
acoperire.
2. Aplicarea Velluto /
 Catifea: Finisajul cu efect se 
aplică cu o mistrie din oțel 
inoxidabil sau din material plastic 
special. După uscarea primului 
strat în aceeași manieră
 se aplică un al doilea și, dacă 
este necesar un al treilea strat. În 
funcție de efectul dorit de schimbă
 direcțiile de aplicare în timpul 
procesului de aplicare.
consum: 8-10 m² / litru per strat, în 
funcție de tehnica aplicată.

Produsul este oferit în două variante ORO (Aur) şi ARGENTO (Argint). Se poate aplica peste 
orice culoare din cataloagele şi  Тinting system – peste 20 000 nuanţe.

Se oferă în 28 culori după catalog. Posibilitate de colorare şi din cataloagele 
 şi  Тinting system – peste 20 000 nuanţe.

2. Aplicați și intideti bine primul strat  
Tencuială venețiană, cu o mistrie 
adecvată de oțel. După uscarea primului 
strat, se aplică al doilea strat în același 
mod.

Mod de Aplicare:
1. Pregătiți suprafata curată si solidă 
prin aplicarea unui grund pentru 
tencuială venețiană.

3. Intindeti, neteziti și lustruiti până 
tencuiala venetiana este 
uniform intinsa pe toata suprafata.

4. Pentru a obține un efect marmorat se 
aplică pastă de polizare - finish Stratul 
aplicat uniform se lasă să se usuce 
complet. Cu o cârpă uscată suprafața se 
lustruiește uniform pentru a obține un efect
 lucios. 
consum: 700-1000 g/mp, în funcție de
 suprafața, numărul de straturi și 
grosimea acoperirii.
 tencuială venețiană poate fi colorata în
 culori și nuanțe din 
cataloagele Tinting system.

CAMELEON VELLUTO (EFECT DE CATIFEA) CAMELEON MARBLE (STUCCO VENEZZIANO)
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Tencuială sub forma de pastă cu 
efect reliefat

40

 RIALITO 0-200

Mod de aplicare: Pregătiţi 
prealabil baza solidă se curata 
bine suprafata dupa care se aplica 
grundul Se aplica apoi cu o gletieră 
Rialito 0-200 într-unul sau două
 straturi, în funcţie de structura 
dorită. Relieful efectului decorativ 
este în
 funcţie de mişcările 
instrumentului. În funcţie de 
efectul dorit şi experienţa 
specialistului este posibilă 
obţinerea diferitor combinaţii de 
culori şi reliefuri. Se poate aplica 
peste tencuieli
 şi finisaje de ciment, ipsos şi 
var, gipscarton, beton etc. 
Rezistentă mare la îmbătrânire şi 
condiţii meteorologice diferite. Se 
aplică numai pe baze
 solide, curate, grunduite şi 
uscate. Temperatura de +5ºС 
este minimă
 pentru apl icare, păstrare şi  
uscare. Pe lângă RIALITO 0-200 
se oferă încă t rei  variante în 
funcţ ie de mărimea part iculelor.  
Р 130, Р 300 şi Р 800. Se poate 
colora u t i l izand SISTEMUL DE 
COLORARE  SI TINTING 
SYSTEM sau să fie colorată cu 
efect perlat.Consum: 300-1000 g/m2 în 

funcţie de modul de aplicare şi 
mărimea particulelor.


