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Grund acrilic alb, mat, pe bază de apă, cu grad mare 
de opacitate după uscare. Are capacitatea de a 
împiedica petele uscate de nicotină, tutun, igrasie, 
creion, cafea sau suc să migreze în stratul de finisaj. 
Potenţează calităţile stratului de finisaj: 
îmbunătăţeşte aderenţa, reduce consumul şi măreşte 
rezistenţa. 

 
Produs aprobat de Organismul Competent pentru Acordarea Premiului Eco în Grecia și 
organizația responsabilă cu acordarea semnului „Ecologic” al Uninunii Europene. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
Se utilizează pe suprafeţe interioare sau exterioare din tencuială, gips-carton, plăci de ciment 
sau beton, noi sau vopsite anterior cu vopsele pe bază de apă sau pe bază de solvent. 
  

CARACTERISTICI BENEFICII 

Putere de acoperire foarte bună Număr mai mic de straturi de finisaj - reduce 
consumul de vopsea/m2 

Aderenţă excelentă Măreşte durabilitatea stratului de finisaj 

Aproape inodor, cu conţinut scăzut de 
compuşi organici volatili 

Nepericulos pentru sănătate şi mediu 

Se aplică uşor în strat uniform Economie de timp 

Blochează migrarea petelor în stratul de 
finisaj 

Permite revopsirea suprafeţelor cu pete dificile  

Se poate nuanţa după cartela Kraft  

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

Parametru Valoare Standard 

Densitate (Kg/L) Alb: 1,38 (± 0,02) ISO 2811 

Substanţe nevolatile (%) 52  

Viscozitate (cP) 6,000-7,500 ISO 2555 

pH 7,5 – 9  

Grad de luciu ≤ 3 (unghi de 60o) 
≤ 15 (unghi de 85o) 

ISO 2813 

Subcategorie produs (cf. Directivei 
Europene 2004/42/CE) 

A/g-Amorse. Strat de acoperire pe 
bază de apă (SBA) 

30g/L – Faza II 

 

Compuşi Organici Volatili, COV, (g/L)  20 ISO 3905 

Acoperire (m2/L/strat) 12 *) ISO 6504 

Grosime film uscat (μm) 34-40 ISO 6504 

Termen de valabilitate  24 luni  
*) Acoperirea (consumul) depinde de gradul de absorbție al suprafeței, de condițiile și metoda de 
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aplicare și de grosimea stratului aplicat. 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafața pe care se aplică trebuie să fie uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, 
rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurităti care pot împiedica aderența.  

 Suprafeţe care prezintă pete de mucegai: Se îndepărtează stratul de mucegai, se aplică 
un strat de soluție antimucegai. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și apoi se 
aplică 1 strat de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua. 

 Pereţi şi tavane: 1-2 straturi de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua. 
 Suprafeţe din lemn: Se şlefuiesc, se chituiesc cu Kraft Repair (dacă este cazul), se 

şlefuiesc şi se desprăfuiesc din nou, şi se aplică 1-2 straturi de KRAFT Eco Stain Blocker 
Aqua. 

 Suprafeţe vopsite anterior, cu substrat solid şi neted: Se şlefuiesc uşor, se desprăfuiesc 
şi se aplică 1-2 straturi de KRAFT Eco Stain Blocker Aqua. 

 Suprafeţe noi din beton sau tencuială: Se aplică Kraft Eco Stain Blocker Aqua după 
minim 30 de zile de la turnare. 

 
PREGĂTIREA PRODUSULUI 
Diluare: 8-12% cu apă curată. 
Produsul se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât şi pe parcursul aplicării. 
Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate. 
Nuanţare: KRAFT Eco Stain Blocker se poate nuanţa în culorile corespunzătoare bazelor P şi T din 
cartela Kraft. 
 
PUNERE ÎN OPERĂ 
Condiții de mediu:  Temperatură 10-35°C, umiditate relativă <50%. 
Condiții de aplicare pentru suport: temperatură 5-25°C și umiditate max. 20%.  
Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless (cu duză de 1,8-2,0 mm). 
Uscare superficială: 1-2 ore la 25°C şi umiditate relativă 50%. Timpul de uscare creşte cu 
scăderea temperaturii şi creşterea umidităţii. 
Reacoperirea se recomandă la: 8-10 ore de la aplicarea Kraft Stain Blocker Aqua. 
Pe suprafeţele extrem de murdare se recomandă să se aplice 2 straturi de KRAFT Stain Blocker, 
la interval de 24 ore, pentru a avea garanţia unei bune izolări a petelor. 
 
NU SE RECOMANDĂ APLICAREA PE TIMP DE CEAȚĂ, PLOAIE, NINSOARE ! 
 
Curăţare unelte: imediat după utilizare, cu apă caldă şi săpun sau soluţie de detergent. 
Îndepărtaţi cât mai mult produs de pe unealtă înainte de a începe curăţarea. Duzele 
dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 
10 minute, pentru a preveni înfundarea. 
 
AMBALARE: Alb: 3L, 10L. 
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
P101-Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta 
produsului. P102-A nu se lasa la îndemâna copiilor. P312-Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un 
punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.  
EUH210-Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
EUH208-Conţine: 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și amestec (3:1) 5-clor-
2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-2H-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică. 
 
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, bine acoperite, 
uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 65%), ferite de căldură și radiații solare, la 
temperaturi cuprinse între 5 și 35˚C.  
 
A SE FERI DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!  

 

 
 
 
 
 
 

Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că 
folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna 
la dispoziție.  
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