ORDINUL
nr………….din ………...2012
pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Ghid privind produse de finisare peliculogene utiliza
onstructii - revizuire C3 – 1976”
indicativ GE 056 -2012
În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice
si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si
habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Hotarârii Guvernului nr.1016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de
informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la
serviciile societatii informationale între România si
Membre ale Uniunii Europene, precum si
Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr.7/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr.14Infrastructura calitatii si Procesul-verbal de avizare nr.46/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate
nr.11/2011 - Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului,
în temeiul art. 5 pct. II lit. e) si al art. 13 alin.( din Hotarârea Guvernului nr.1631/2009 privind
organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului emite prezentul
O R D I N:
Art. 1 – Se aproba reglementarea tehnica "Ghid privind produse
finisare peliculogene utilizate în
constructii - revizuire C3 – 1976” indicativ GE 056 -2012, elaborata de Institutul de cercetari pentru
echipamente si tehnologii în constructii – ICECON SA , prevazuta în anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.

Art. 2 – Prezentul ordin*) se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I si intra în vigoare la 30
de zile de la data publicarii.
*) Ordinul si anexa se publica si în Buletinul Constructiilor editat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în
Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN -INCERC" care functioneaza în coordonarea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului.
**) Reglementarea tehnica “Normativ pentru executarea
arilor de zugraveli si vopsitorii” indicativ C3-1976 a fost
aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat pentru Directivare si Control în Proiectarea si Executarea Constructiilor
nr.44 /1976 si publicata în Buletinul Constructiilor nr.5/1976 editat de Institutul de Cercetari în Constructii si Economia
Constructiilor – INCERC Bucuresti.
***) Completare la “Normativul pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitori indicativ C3-1976 cu Caietul VII
„Preparea si aplicarea pastei Gipac” a fost aprobata n Decizia Institutului Central de Cercetare , Proiectare si Directivare
în Constructii nr. 74/1977 si publicata în Buletinul Constructiilor nr.6/1977 editat de Institutul de Cercetari în Constructii si
Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti.
****) Reglementarea tehnica”Instructiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom. Vepatim si a vopselelor
strop decorative” indicativ:completari C3 -76 a fost aprobata prin Decizia Institutului Central de Cercetare , Proiectare si
Directivare în Constructii nr.35/1989 si publicata în uletinul Constructiilor nr.3/1989 editat de Institutul de Cercetari în
Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti.

Art. 3 – La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnica “Normativ pentru
executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii” indicativ C3 -1976**), completare la “Normativ pentru
executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii” indicativ C3-1976 cu Caietul VII „Preparea si aplicarea
pastei Gipac” ***) si cu „Instructiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom. Vepatim si a
vopselelor strop decorative” indicativ:completari C3 -76 ****) îsi înceteaza aplicabilitatea.

Prezenta reglementare tehnica a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr.RO/
.............din ............., prevazuta de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22
iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si
reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 204 din 21 iulie 1998,
modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata
în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 217 din 5 august 1998.

MINISTRU
Eduard HELLVIG
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Anexa
la Ordinul MDRT nr................../ 2012

GH ID PRIVIND
PRODUSE DE FINISARE PELICULOGENE UTILIZATE
ÎN CONSTRUCTII - REVIZUIRE C3 – 1976
indicativ: GE 056-2012
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1. OBIECT

1.1. Prezentul ghid se refera la executarea lucrarilor de finisare reprezentând vopsitorii cu produse
peliculogene precum si la conditiile tehnice, criteriile si nivelurile de performanta corespu atoare
utilizarii în constructii a produselor peliculogene .
1.2. Ghidul se refera si la executarea lucrarilor privind zugraveli cu produse naturale (zugraveli
cu lapte de var si huma).
1.3 Prevederile prezentului ghid sunt corelate cu cerintele legislatiei Uniunii Europene si ale
actelor normative nationale de punere în aplicare a acesteia privind introducerea pe piata a produselor
pentru constructii, precum si cu prevederile standardelor specifice.
1.4. Cerintele privind calitatea, care trebuie mentinute pe întreaga durata de viata a produselor
peliculogene utilizate în constructii sunt cele prevazute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii,
cu modificarile ulterioare, si sunt prezentate în Tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
Cerinte esentiale - conform Legii nr.10/1995
Rezistenta mecanica
si stabilitate
Securitate la incendiu
Igiena, sanatate si
mediu

Siguranta în
exploatare

Protectie împotriva
zgomotului
Economie de energie
si izolatie termica

Nu influenteaza rezistenta si stabilitatea constructiilor pe care s-au aplicat.
Nu influenteaza clasa de reactie la foc si nici rezistenta la foc a suporturilor
pe care sunt aplicate.
- asigura igiena mediului interior si exterior;
- pot avea efect antimicrobian ( produse speciale);
- pot avea efect de autocuratare ( produse speciale);
- pot asigura rol de ecranare a cladirilor, fata de câmpurile electromagnetice
din domeniul frecventelor GSM( produse speciale);
- se formuleaza astfel încât sa nu fie cancerigene, mutagene, toxice si
radioactive;
- asigura protectia mediului înconjurator prin respectarea prevederilor
Hotarârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi
organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite vopsele,
lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor, cu modificarile
si completarile ulterioare.
- asigura mentinerea caracteristicilor de finisare-protectie dupa expunerea la
agenti atmosferici – radiatii UV, ploaie, înghet-dezghet, etc.
- nu produc în timpul aplicarii si exploatarii disfunctii care sa afecteze
utilizatorii daca se respecta masurile din fisele cu date de securitate ale
furnizorului.
Nu influenteaza aceasta cerinta
Nu influenteaza aceasta cerinta

1.5 Aplicarea prezentului ghid se face în corelare cu
ile din alte documente: acte
normative si standarde. Referirile la alte documente s
date în continuare în text, în cazurile în care
este necesar si sunt enumerate în Anexa nr.1 – Referinte tehnice si legislative.
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2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Prevederile prezentului ghid se adreseaza producatorilor, proiectantilor, executantilor,
beneficiarilor (utilizatorilor) de lucrari de constructii, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia precum si autoritatilor de avizare si control din domeniul constructiilor.
2.2. Produsele prezentate în acest ghid sunt utilizate la realizarea lucrarilor de finisare – vopsitorii
si zugraveli situate în mediu exterior si interior si care nu sunt expuse actiunii agresive a agentilor chimici,
la cladiri noi (civile, industriale, agrozootehnice) precum si pentru lucrari de interventii la cladiri existente.
Clasele de expunere la care pot fi utilizate produsele peliculogene de finisare, functie de actiunile datorate
mediului înconjurator, sunt:
a). clasele de expunere: X0, XC1, XD1, XS1, XF1, XA1,
beton în interiorul si exteriorul
cladirilor, conform reglementarii tehnice “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 1
012/1:2007.
b). clasele de expunere: de la clasa C1 la clasa C3, pentru otel, în interiorul si exteriorul cladirilor,
conform reglementarii tehnice privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel, aplicabila în
vigoare.
2.3. Prezentul ghid nu se refera la produse de protectie la foc, protectii anticorozive (pentru otel,
clasele de expunere: C4, C5-I, C5 -M).
2.4. Suporturile pe care se aplica produsele peliculogene de finisare pot fi :
a) elemente de beton (prefabricat sau turnat monolit);
b) mortare de tencuire pentru utilizare exterioara (tencuire) asa cum sunt definite conform SR EN 9981:2011;
c) mortare de gletuire pentru utilizare interioara (gletuire) asa cum sunt definite conform SR EN 9981:2011;
d) placi de gips carton;
e) lemn (esente de rasinoase si foioase);
f). suprafete metalice feroase si neferoase.

3. TERMINOLOGIE
Terminologia prezentei reglementari este cea prevazuta în: SR EN ISO 4618:2007. Se prezinta în
continuare câtiva termeni specifici.
3.1. Produs peliculogen: produs de vopsire care se aplica în film continuu pe s
ort.
3.2. Sistem de vopsire: totalitate a straturilor produselor de vopsire, care sunt aplicate pe un suport.
3.3. Compus organic volatil (COV): orice compus organic având un punct de fierbere initia mai mic sau
egal cu 250 grade C, masurat la o presiune standard de 101,3 kPa.
3.4. Continut de compus organic volatil: masa de compusi organici volatili exprimata în grame/litru (g/l)
în formula unui produs în starea sa gata pentru utilizare. Masa de compusi organici volatili, într-un anumit
produs dat, care reactioneaza chimic în timpul uscarii si care formeaza parte a stratului de acoperire nu este
considerata ca parte a continutului de compusi organici volatili.
3.5. Lavabilitate: capacitatea unui film uscat de produs de vopsire de a
murdarie si pete superficiale fara schimbarea calitatilor sale specifice.
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eliberat prin spalare de praf,

3.6. Finete de frecare: termen corespunzator dimensiunilor celor mai mari part
din mediu de
suspensie sau din produsul de vopsire si care este în
normal masurata cu ajutorul unui dispozitiv
corespunzator.
3.7. Putere de acoperire: capacitate a unui produs de vopsire de a acoperi prin opacizare, culoarea sau
contrastele de culoare ale unui suport.
3.8. Flexibilitatea peliculei: capacitatea a unui film uscat de a urmari fara degradari, neregularitatile
suportului pe care a fost aplicat.
3.9. Luciu: proprietate optica a unei suprafete de vopsea caracterizata prin capacitatea sa de a reflecta
lumina.
3.10. Coeficientul de transmisie a apei lichide: reprezinta cresterea masei functie de radacina patrata a
timpului si suprafata de expunere.
3.11. Coeficientul de transmisie a vaporilor de apa: reprezinta cresterea masei functie de timpul si
suprafata de expunere.
3.12. Huma: este o substanta minerala (argiloasa) care în amestec u un liant (clei de oase, aracet, etc) si
apa se foloseste la zugraveli interioare; este o substanta grasa, sensibila la umiditate, care nu are o aderenta
corespunzatoare la suport si nu este lavabila.
3.13. Var stins: este o pulbere alba de hidroxid de calciu care se obtine în urma reactiei dintre varul
nestins, oxid de calciu si apa si care se foloseste pentru varuirea caselor, obtinerea mortarulu
ar, etc.
3.14. Agent agresiv: factor de mediu ce actioneaza distructiv asupra constructiei sau a diverselor sale p arti
componente, provocând degradarea prin coroziune a materialului de constructie.
3.15. Frazele de risc si frazele de securitate: sunt indicatii care apar pe etichetele ambalajelor produselor
peliculogene si care sunt date printr-o serie de numere precedate de litera R sau S, care indica natura
riscurilor speciale ale unei substante (frazele de risc R) sau precautiile de securitate recomandate (frazele
de securitate S).

4. PRODUSE PELICULOGENE POLIMERICE UTILIZATE LA VOPSITORII

4.1. CLASIFICARE GENERALA A PRODUSELOR PELICULOGENE POLIMERICE
Produsele peliculogene polimerice utilizate în constructii se clasifica dupa criteriile mentionate în
tabelul nr.2.
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Tabelul nr.2
Nr.crt. Criteriu de clasificare
1.
Reactia de obtinere a
rasinilor sintetice

2.

Structura chimica

Tipuri de produse peliculogene polimerice
- rasini de policondensare
- poliesterice, aminice, fenolice
- rasini de polimerizare
- vinilice, acrilice
- rasini de poliaditie
- poliuretanice
- macromolecule naturale modificate prin reactii
- polimeri analogi, etc.
chimice
macromolecule cu lanturi formate numai din atomi de Polimeri hidrocarburi saturati Polimeri nesaturati
carbon (izolanturi)
(polibutadiena)
Polimeri aromatici (polistiren)
Polimeri halogenati
Polimeri alcooli si derivatii lor
Polimeri amine si derivatii lor
Polimeri nitrati
Polimeri aldehide si cetone
Polimeri carboxilici si derivatii lor
Polimeri sulfonici
macromolecule cu catena principala formata din atomi Polimeri cu atomi de oxigen:
Polimeri eteri
de C si N, O, S, Si, P, etc. (heterolanturi)
Polimeri acetali
Polimeri esteri
Polimeri anhidride
Polimeri peroxizi
Policarbonati
Polimeri cu atomi de azot:
Polimine
Poliamide
Poliimide
Poliamidoimide
Poliuretani si derivati ureici
Polimeri cu azot în ciclu
Polimeri cu atomi de sulf:
Polimeri cu atomi de siliciu:
Polimeri cu atomi de fosfor
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3.

Modul de uscare
al produsului

Polimeri cu mai multi heteroatomi sau alti
heteroatomi
Uscare fizica
Rasini vinilice
Temperatura necesara
Polimerul ce formeaza pelicula este prezent în produs - policlorura de
cca 20o C (cresterea temperaturii
vinil
grabeste evaporarea solventului)
- policlorura de
viniliden
poliacetat de
vinil
- Rasini esteracrilice
Uscare chimica
Temperatura necesara
Polimerul ce formeaza pelicula se formeaza prin
reactie chimica pe obiect
a)uscare oxidativa
Rasini alchidice 10- 30o C

b) uscare la cuptor

Rasini ureoformaldehidice
Rasini
poliesterice
nesaturate
Rasini alchidice
modificate
Rasini acrilice

100-200o C

c) produse în doi componenti

Rasini
poliuretanice

>70o C
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4

Prezenta/absenta
solventului

Lacuri si
vopsele cu
continut de
solventi
organici

Uscare fizica

Rasini nitro,
acrilice
Alchido melaminice
Poliuretani

Lacuri si vopsele pentru lemn si
metal

Lacuri si
vopsele cu
continut de
apa
Lacuri si
vopsele fara
solventi

Dispersii apoase
Dispersii în faze organice

Rasini pe baza
de
policarbonati

Grunduri
Vopsele pentru constructii

Lacuri si vopsele în doi componenti

Poliesteri
Lacuri si vopsele pentru lemn, metal
nesaturati
Poliuretani
Epoxidice
Lacuri si vopsele pentru suprafete
Acrilice
metalice
Policlorura de
vinil
neexpuse la actiunea factorilor climatici
expuse la actiunea factorilor climatici
primul strat într-un sistem de vopsire care are rolul de
pregatire a stratului suport în vederea compatibilizar
acestuia cu straturile urmatoare din sistemul de
vopsire
stratul de mijloc, optional, folosit în special pentru
vopselele în solvent, care are rolul de a face legatura
între primul strat (de grund) si stratul final din
sistemul de vopsire, care confera sistemului rezistenta
mecanica necesara
stratul final din sistemul de vopsire care are rolul de
protectie a suprafetei suport împotriva radiatiilor UV
cât si împotriva actiunii factorilor climatici

Uscare la cuptor
Vopsele în doi componenti

Lacuri si vopsele pe baza de pulberi

5

Locul de utilizare

6

Rolul în alcatuirea
sistemului de protectie

produse peliculogene pentru interior
produse peliculogene pentru exterior
amorsa/grund

vopseaua intermediara

vopsea/email/lac
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7.

8.

Aspectul peliculei, functia Grund
de baza si compozitia de a). Aspect: mat si colorat iar culoarea este mai putin importanta deoarece reprezinta stratul de baza pe
suprafata suport ce va fi acoperit cu vopsea;
principiu
b). Functia: protectie anticoroziva si de pregatire a suportului în vederea aplicarii straturilor urmatoare din
sistemul de vopsire;
c). În starea finala sunt amestecuri de polimeri (liant) cu umpluturi si aditivi ce amelioreaza proprietatile
peliculelor.
Chit
a). Aspect: mat si poate fi colorat;
b). Functia: fie de etansare, izolare, prin umplerea fisurilor, crapaturilor existente pe suprafata suport, fie
de egalizare (nivelare a asperitatilor) a suprafetei suport;
c). În starea finala sunt amestecuri de polimeri (liant) cu continut ridicat de umpluturi, cu consistenta
ridicata.
Lac
a). Aspect: incolore si transparente;
b). Functia de baza este de protectie si estetizare a suprafetelor prin aplicarea de pelicule lucioase, semilucioase, semi-mate, mate, functie de preferintele utilizatorului;
c). În starea finala sunt compuse integral din polimeri.
Vopsea
a).Aspect: semi-lucioase, semi-mate, mate, si colorate;
b). Functia de baza este de protectie si estetizare, acoperire (mascare) a suprafetei initiale si obtinerea unor
culori prestabilite;
c). În starea finala sunt amestecuri de polimeri (cu rol de liant), pigmenti, materiale de umplutura.
Email
a).Aspect: lucioase, semi-lucioase, semi-mate, mate si colorate, functie de preferintele utilizatorului;
b). Functia de baza este de protectie si estetizare, acoperire (mascare) a suprafetei initiale si obtinerea unor
culori prestabilite;
c). În starea finala sunt amestecuri de polimeri (cu rol de liant), pigmenti, materiale de umplutura.
a) Ulei, gudroane, bitumuri, derivati de colofoniu;
Produsul de baza din
b) Derivati celulozici (nitroceluloza simpla sau combinata cu rasini acrilice, alchidice), derivati de colofoniu
compozitia vopselei
(esterificat sau eterificat);
c) Rasini de poliaditie (rasini epoxidice si poliuretanice);
d) Rasini de polimerizare (vinilice în solutie, vinilice tip plastisol sau organosol, acrilice, perclorvinilice);
e) Rasini alchidice, alchidice modificate, alchido -aminice, alchido -fenolice;
f) Rasini de policondensare (altele decât cele alchidice) ex.: poliesterice nesaturate, alchido -ureice cu întarire
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9.

Tehnologia de fabricatie

10.

Modul de formare a
peliculei

acida, produse siliconice;
g) Rasini sintetice solubile în apa (oleo -fenolice, alchido -fenolice, polibutadiene, epoxidice, acrilice);
h) Emulsii (dispersii) alchidice, vinilice, acrilice, copolimeri vinil-acrilici, stiren -acrilici etc., deci emulsii
din rasini de polimerizare si policondensare.
Rasinile pot fi grupate dupa conditiile în care are loc sinteza si anume:
a) modul de polimerizare sau policondensare (în bloc, solutie sau emulsie )
b) dupa temperatura de lucru (la temperaturi joase sau înalte).
Se pot deosebi urmatoarele moduri de formare a peliculei, la rece sau la cald:
a). Materiale peliculogene pe baza de solutii si dispersii de polimeri, formarea peliculei implica evaporarea
si/sau difuzia diluantului inert (solvent sau mediu de dispersie) fara însa a se petrece nici o reactie chimica.
b). Materiale peliculogene reactive, în acest caz formarea peliculei presupune desfasurarea unei reactii
chimice din categoria polireactiilor, de regula soldata cu obtinerea unei retele tridimensionale (reticulare).
Utilizarea unui solvent cu rol de diluant este impusa de necesitatea de a facilita aplicarea pe suport a
produsului.
Formularile materialelor peliculogene reactive sunt de doua tipuri, dupa numarul de componente (substante
sau cel mai adesea amestecuri de substante livrate în ambalaje separate):
a). Formulari monocomponente, în acest caz reactia survine în mod spontan, dupa evaporarea solventului,
sub influenta factorilor din mediul ambiant (lumina, oxigen, etc).
b). Formulari bicomponente, acestea au drept caracteristica promovarea reactiei de reticulare care implica
în mod necesar existenta a doi reactanti, livrati în ambalaje separate si a caror contactare nu este permisa
decât în momentul imediat anterior aplicarii.
Componenta principala (A) desemnata în limbajul curent cu termenul de “rasina” detine ponderea masica
majoritara în pelicula finala.
Componenta secundara (B) este desemnata prin termenul ntaritor” si poate avea rol de coreactant,
catalizator sau initiator pentru reactia de reticulare a celeilalte componente.
Raportul masic A/B trebuie respectat în mod riguros pentru a obtine o pelicula complet întarita si cu
performante fizico -mecanice corespunzatoare dar si pentru a preveni accelerarea sau retardarea reactiei de
întarire.
În cazul începerii premature a reactiei, este posibil
aceasta sa aiba loc eventual înainte de evaporarea
completa a diluantului sau chiar înainte de încheierea procesului de aplicare, cu rezultatul evident al ratarii
procesului de acoperire, impunând curatarea suportului înainte de reluarea operatiei sau al pierderii unor
cantitati de material peliculogen.
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11.

Clasificare în functie de
reflexia regulata a
peliculei de vopsea

Clasa G1 - Luciosa
Clasa G2 - Semi- luciosb
Clasa G3 – Mat
a. În aco rd cu preferintele nationale, lucios po ate fi si cu luciu înalt
b În acord cu preferintele nationale, semi- lucios poate fi semi - mat sau satin

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Clasa E1 = 50 µm
Clasa E2 > 50 µm = 100 µm
Clasa E3 > 100 µm = 200 µm
Clasa E4 > 200 µm = 400 µm
Clasa E5 > 400 µm
Clasificarea în functie de Clasa S1 - Granulatie fina
finetea de frecare (gradul Clasa S2 - Granulatie medie
de granulatie)
Clasificarea în functie de Clasa V0 - Nu exista nici o cerinta
coeficientul de
Clasa V1 - Permeabilitate mare
transmisie a vaporilor de Clasa V2 - Permeabilitate medie
apa
Clasa V3 - Permeabilitate scazuta
Clasificarea în functie de Clasa W0 - Nu exista nici o cerinta
coeficientul de
Clasa W1 - Permeabilitate mare
transmisie a apei
Clasa W2 - Permeabilitate medie
Clasa W3 - Permeabilitate scazuta
Clasificarea în functie de Clasa A0 - Nu exista nici o cerinta
rezistenta la fisurare
Clasa A1 >100 µm
Clasa A2 >250 µm , la o viteza de 0,05 mm/min
Clasa A3 > 500 µm, la o viteza de 0,05 mm/min
Clasa A4 >1250 µm, la o viteza de 0,5 mm/min
Clasa A5 >2500 µm, la o viteza de 0,5 mm/min
Clasificarea în functie de Clasa C0 - Nu exista nici o cerinta
permeabilitatea la
Clasa C1 <5 g/(m 2 xd) >50 m
dioxidul de carbon
Clasificarea în functie de
grosimea filmului uscat
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18.

19.

Clasificarea functie de
rezistenta peliculei la
spalari repetate
(lavabilitatea) exprimata
ca pierderea în grosime
Clasificare functie de
puterea de acoperire a
peliculelor exprimata
prin raportul de contrast
si randamentul de
aplicare, Yb/ Yw,

Clasa 1 <5 µm dupa 200 cicluri de spalare
Clasa 2 = 5 µm si < 20 µm dupa 200 cicluri de spalare
Clasa 3 = 20 µm si < 70 µm dupa 200 cicluri de spalare
Clasa 4 < 70 µm dupa 40 cicluri de spalare
Clasa 5 = 70 µm dupa 40 cicluri de spalare
Clasa 1 =99,5
Clasa 2 =98 si <99,5
Clasa 3 =95 si <98
Clasa 4 <95
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4.2. CERINTE, CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA PENTRU
PRODUSELE PELICULOGENE POLIMERICE
4.2.1. Criterii de alegere a protectiilor cu produse peliculogene polimerice.
Alegerea protectiilor cu produse peliculogene polimerice de catre proiectanti, utilizatori si
beneficiari pentru realizarea unor lucrari performante si de calitate se face pe baza evaluarii cauzelor
reale sau potentiale de deteriorare si functie de :
a) prezentarea conditiilor existente ale suprafetelor, suport nou sau vechi (si care poate fi beton
prefabricat sau turnat monolit), mortare de tencuire,
de gletuire, placi de gips carton, lemn
(esente de rasinoase si foio ase), placi din lemn masiv, suprafete metalice (feroase si neferoase);
b) abordarea de proiectare;
c) cerinte pentru utilizare a suportului, conditii de interior sau exterior;
d) mediul de expunere, încaperi cu umiditate ridicata (bucatarii, bai, hoteluri, restaurante, sali de
sport, piscine, industia alimentara), încaperi care necesita un grad înalt de igienizare (spitale, cabinete
medicale, clinici, spatii de productie din domeniul farmaceutic), inclusiv conditii climatice;
e) protectia si repararea degradarilor aparute din cauza mediului înconjurator;
f) istoria suportului (tratamente anterioare);
g) cerinte privind protectia mediului.
4.2.2. Caracteristicile de identificare ale produselor peliculogene polimerice sunt prezentate în
tabelul nr.3.
4.2.3. Cerintele de calitate, criteriile si nivelurile de performanta ale produselor peliculogene
polimerice utilizate în constructii sunt prezentate în tabelul nr.4.
4.2.4. Caracteristicile principale ale produselor peliculogene polimerice utilizate în constructii
functie de cerintele domeniului de aplicare sunt prezentate în tabelul nr.5.
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Tabelul nr.3 - Caracteristicile de identificare ale produselor peliculogene polimerice
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Caracteristica

Densitate, g/ml

Criteriu (parametru)de evaluare

Masa de produs raportata la volumul
acestuia
Continut de substante
Reziduul ramas dupa îndepartarea
nevolatile, %
substantelor volatile
Vâscozitate
Timp de curgere, prin utilizarea
cupelor de curgere (secunde)
Uscare
Timp de uscare
“uscat la suprafata”
Durata de utilizare
Intervalul maxim de utilizare dupa
amestecarea componentelor (pentru
produse bicomponente)
*abaterea de la valoarea din fisa tehnica a produsului

Performanta (nivel,
clasa, descriere)
Toleranta*
±3%
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±5%

Referential pentru metoda
de evaluare a caracteristicii
SR EN ISO
2811-1:2011
SR EN ISO 3251:2008

>30 <100;
±15%
±10%

SR EN ISO 2431:2012
SR EN ISO 9117-3:2010

±5%

SR EN ISO 9514:2005

Tabelul nr.4 - Criteriile si nivelurile de performanta principale ale produselor peliculogene polimerice
utilizate în constructii
Nr.
crt.

Caracteristica

Criteriu(parametu)
de evaluare

1

Capacitatea de întindere

Vizual

2

Puterea de acoperire

Raportul de
contrast,
Yb/ Yw, (%)
Randamentul de
aplicare, (m2 /l)
Finete de
frecare,(µm)

3

Granulatia

4

Grosimea peliculei
uscate

Grosime, (µm)

5

Reflexia regulata a
peliculei, la 200 , 600 , 850

Gradul de luciu,
exprimat prin clase

6

Uscarea

7

Permeabilitate la apa
lichida

Gradul de uscare
"aparent completa",
(secunde)
Coeficientul de
transmisie, al apei
lichide,
W (kg/m2 x h0,5 )

Performanta
(nivel, clasa, descriere)
Toleranta*
corespunzatoare
Clasa 1 =99,5
Clasa 2 =98 si <99,5
Clasa 3 =95 si <98
Clasa 4 <95

Referential pentru
metoda de
încercare
vizual

SR EN ISO
6504-3:2007

Observatii
Pentru toate tipurile de
produse peliculogene

Pentru toate tipurile de
produse peliculogene

S1 granulatie fina <100
S2 granulatie medie <300
Clasa E1 = 50
Clasa E2 > 50 = 100
Clasa E3 > 100= 200
Clasa E4 > 200= 400
Clasa E5 > 400
Clasa G1 - lucios 600 > 60
Clasa G2 - semi-lucios
600 =60; 850 >10
Clasa G3 - mat 850 =10
corespund e valorii din fisa tehnica
a produsului

SR EN ISO
1524:2002
SR EN ISO
2808:2007

Pentru toate tipurile de
produse peliculogene
Pentru produsele
peliculogene, aplicate pe
suport de metal, lemn, beton

SR EN ISO
2813:2003
SR EN 1062 -1:2004

Pentru produsele
peliculogene, aplicate pe
suport de metal, lemn, beton

SR EN ISO
3678:1999

Clasa W0 - Nu exista nici o cerinta
Clasa W1 >0,5 - Permeabilitate mare
Clasa W2 0,1 -0,5 - Permeabilitate medie
Clasa W3 <0,1- Permeabilitate scazuta

SR EN 1062 -3:2008
SR EN 1062 -1:2004

Pentru produsele
peliculogene, aplicate pe
suport de metal, lemn, beton
Pentru produsele
peliculogene aplicate pe
suport de beton
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8

Permeabilitate la vapori
de apa

Coeficientul de
transmisie al
vaporilor de apa,
V (g/m2 x h)

Clasa V0 - Nu exista nici o cerinta
Clasa V1 >6 - Permeabilitate mare
Clasa V2 0,6-6 - Permeabilitate medie
Clasa V3 <0,6 - Permeabilitate sc azuta

SR EN ISO
7783-2:2002
SR EN 10621:2004

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton

9

Permeabilitate la
dioxidul de carbon

Coeficientul de
transmisie, al
dioxidului de carbon,
(g/(m2 xd))

Clasa C0 - Nu exista nici o cerinta

SR EN
1062-6:2003
SR EN
1062-1:2004

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton

Grosimea echivalenta
a difuziei prin stratul
de aer, (m)
masa de compusi
organici volatili
exprimata în
grame/litru (g/l) în
formula unui produs
în starea sa gata
pentru utilizare

>50

SR EN ISO
11890-1:2007
SR EN ISO
11890-2:2007

Pentru toate tipurile de
produse peliculogene

SR EN ISO
11998:2007
SR EN
13300:2002

Pentru toate tipurile de
produse peliculogene

10

11

Continutul de compusi
organici volatili (COV)

Rezistenta la frecare
umeda si a aptitudinii de
curatare a acoperirilor

a) pierderea de masa,
(g/m2 )
b) pierderea în
grosime, (µm)

Clasa C1 - <5

conform Anexa nr.2 din prezentul
ghid

<10
Clasa 1 <5
dupa 200 cicluri de spalare
Clasa 2 = 5 si < 20
dupa 200 cicluri de spalare
Clasa 3 = 20 si < 70
dupa 200 cicluri de spalare
Clasa 4 < 70
dupa 40 cicluri de spalare
Clasa 5 = 70
dupa 40 cicluri de spalare
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12

Aderenta

Rezistenta la
tractiune pe suport,
(MPa)

>0,5

SR EN ISO
4624:2003

13

Rezistenta la fisurare

Dimensiunile
fisurilor deschise sub
actiunea unei forte
aplicata la o anumita
viteza, (µm)

SR EN
1062-7:2004

14

Aderenta

Cifra de aderenta
(prin încercarea la
caroiaj)

15

Rezistenta la lovire
(prin încercarea la
caderea unei mase)

Vizual, exprimat în
distanta la care apare
degradarea peliculei
la caderea unei mase,
(cm)

Clasa A0
Nu exista nici o cerinta
Clasa A1 >100
Clasa A2 >250, la o viteza de 0,05
mm/min
Clasa A3 >500, la o viteza de 0,05
mm/min
Clasa A4 >1250, la o viteza de 0,5
mm/min
Clasa A5 >2500, la o viteza de 0,5
mm/min
0- suprafata perfect neteda
1- desprindere 5% din caroiaj
2- desprindere 5% pâna la 15%
din caroiaj
3- desprindere 15% pâna la 35%
din caroiaj
4- desprindere 35% pâna la 65%
din caroiaj
5- desprindere > 65% din caroiaj
10 -100
fara desprindere
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Pentru toate tipurile de
produse peliculogene, aplicate
pe suport de beton, lemn,
metal
Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton

SR EN ISO
2409:2007

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de lemn si
metal

SR EN ISO
6272-1:2012

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton,
lemn, metal

Vizual, exprimat în
50 - 500
greutatea la care
fara desprindere
apare degradarea
peliculei la zgârierea
cu un ac, (grame)
17
Rezistenta la îndoire
Vizual, exprimat prin fara fisuri
(pe dorn cilindric)
diametrul dornului
cilindric la care apare
degradarea peliculei,
(cm)
Caracteristici de durabilitate ale produselor peliculogene
18
Numarul defectelor
Conform standardului de
Durabilitatea peliculei
dupa îmbatrânire
evaluare
Dimensiunea
artificiala prin
SR EN ISO 4628-1:2004
expunere la radiatii UV defectelor
fluorescente si la apa
Intensitatea
(condensare sau
modificarilor
spreiere)
aspectului
19
Durabilatea peliculei
Gradul de basicare
Conform standardului de
dupa îmbatrânire
evaluare
artificiala prin
SR EN ISO 4628-2:2004
expunere la radiatiile
filtrate ale unei lampi
cu arc cu xenon
Gradul de ruginire** Conform standardului de
evaluare
SR EN ISO 4628-3:2004
20
Durabilitatea peliculei
Gradul de fisurare
Conform standardului de
dupa expunere la
evaluare
îmbatrânire naturala în
SR EN ISO 4628-4:2004
conditii climatice
Gradul de exfoliere
Conform standardului de
specifice mediului
evaluare
urban-industrial
SR EN ISO 4628-5:2004
16

Rezistenta la
zgâriere
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SR EN ISO
1518-1:2011
SR EN ISO
1518-2:2011

Pentru toate produsele
peliculogene

SR EN ISO
1519:2011

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de metal

SR EN ISO
11507:2007

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton,
lemn, metal utilizate la
exterior

SR EN ISO
11341:2005

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton,
lemn, metal
utilizate la exterior

SR EN ISO
2810:2005

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton,
lemn, metal
utilizate la exterior

21

Durabilitatea peliculei
dupa expunere la ceata
salin

Gradul de cretare***

Gradul de exfoliere**

22

Rezistenta la umiditate
(condensare repetata)

Gradul coroziune
filiforma**

Conform standardelor de
evaluare
SR EN ISO 4628-6:2004
SR EN ISO 4628-7:2004
Conform standardului de
evaluare
SR EN ISO 4628-8:2004
Conform standardului de
evaluare
SR EN ISO 4628-10:2004

*abaterea de la valoarea din fisa tehnica a produsului
**Numai pentru suporturi de metal.
***Numai pentru suporturi minerale.
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SR EN ISO
9227:2007

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton,
lemn, metal
utilizate la exterior

SR ISO 11503:1997

Pentru produsele peliculogene
aplicate pe suport de beton,
lemn, metal

Tabelul nr.5 - Caracteristicile principale ale produselor peliculogene polimerice utilizate în constructii
functie de cerintele domeniului de aplicare

Lemn rasinoase / foioase

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

2.

Continut de substante
nevolatile

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

3.

Vâscozitate

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

4.

Uscare

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

5.

Durata de utilizare

¦

¦
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¦

Vopsea/email în
solvent
bicomponent

¦

Vopsea/email în
solvent
monocomponent

¦

Grund anticoroziv

¦

Vopsea/email în
solvent
bicomponenta

¦

Vopsea/email în
solvent
monocomponenta

¦

Grund în disperise
apoasa

¦

Caracteristica
produs

Vopsea/email în
solvent
bicomponenta

Densitate

Nr.
crt.

Vopsea/email în
solvent
monocomponenta

1.

Tip produs

Grund de zidarie
pentru astuparea
porilor

Lac/bait în solvent
bicomponent

Metal feros/neferos

Lac/bait în solvent
monocomponent

Lac/bait în dispersie
apoasa

Amorsa în dispersie
apoasa

Natura suportului

Vopsea în dispersie
apoasa

Beton suprafata poroasa
Beton suprafata neporoasa
Mortar de tencuire
Mortar de gletuire
Placi de gips-carton

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Reflexia regulata a
peliculei, la 200 , 600 ,
850

¦

¦

¦

10.

Permeabilitatea la apa
lichida

?

?

?

11.

Permeabilitatea la
vaporii de apa

?

?

?

12.

Permeabilitatea la
dioxidul de carbon

?

?

?

13.

Continutul de compusi
organici volatili

?

?

?

14.

Rezistenta la fisurare

?

?

?

15.

Rezistenta la frecare
umeda si a aptitudinii
de curatare a
acoperirilor
Aderenta

¦

¦

¦

¦

¦

¦

6.

Puterea de acoperire

7.

Granulatie

¦

8.

Grosimea peliculei
uscate

¦

9.

16.

¦
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¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

17.
18.

Aderenta, cifra de
aderenta

19.

Rezistenta la lovire
(prin încercarea la
caderea unei mase)
Rezistenta la zgâriere

20.
21.

Rezistenta la îndoire
(pe dorn cilindric)

22.

Durabilitatea peliculei
dupa îmbatrânire
artificiala prin
expunere la radiatii UV
fluorescente si la apa
(condensare sau
spreiere)
Durabilitatea peliculei
dupa îmbatrânire
artificiala prin expunere
la radiatiile filtrate ale
unei lampi cu arc cu
xenon
Durabilitatea peliculei
dupa expunere la
îmbatrânire naturala în
conditii climatice
specifice mediului
urban-industrial

23.

24.

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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25.
26.

27.

Durabilitatea peliculei
dupa expunere la ceata
salina
Rezistenta la umiditate
(condensare repetata)

?

?

?

?

?

?

?

Legenda : Simboluri care semnifica caracteristica specifica domeniului de utilizare:

- ¦ , simbol care se refera la caracteristicile care se determina în functie de produs si de natura suportului;
- ? , simbol care se refera la caracteristicile care se determina pentru utilizare la interiorul constructiilor;
- ? , simbol care se refera la caracteristicile care se determina pentru utilizare la exteriorul constructiilor;
- utilizari speciale: - ? , simbol care se refera la expunere la radiatii UV si apa;
- ? , simbol care se refera la expunere la xenon ;
- ? , simbol care se refera la expunere la ceata salina;

?, simbol care se refera la expunere în mediu natural urban-industrial;
- ? , simbol care se refera la expunere la umiditate.
-
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?

?

?

?

?

?

?

4.3. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FINISARE CU PRODUSE
PELICULOGENE POLIMERICE
4.3.1. Conditii de începere a lucrarilor de vopsitorii
4.3.1.1. Înainte de începerea lucrarilor de vopsitorii trebuie terminate toate lucrarile si
reparatiile de tencuieli, glet, placaje, lucrari de termo si hidroizolatii, instalatii sanitare, electrice si
de încalzire, precum si lucrarile la pardoseli, exclusiv lustruirea.
4.3.1.2. În încaperile în care urmeaza sa se monteze pardoseli din parchet sau mase plastice,
lucrarile de vopsitorii se vor executa înaintea aplica ii îmbracamintii pardoselii, fiind necesara
protejarea stratului suport al îmbracamintei de umezeala si murdarie.
4.3.1.3. Tâmplaria de lemn si cea metalica trebuie montata definitiv; accesoriile metalice la
tâmplarie trebuie sa fie montate corect si trebuie ver ficata buna lor functionare, cu exceptia
drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tâmplariei.
4.3.1.4. Înainte de începerea lucrarilor de vopsitorii ale fatadelor, trebuie sa fie complet
executate toate lucrarile de la fatada cladirii precum: stresini, cornise, glafuri, socluri, cofrete pentru
instalatii electrice sau de gaze, etc., precum si trotuarele.
4.3.1.5. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic
2 ore
de la încetarea ploii (în conditii de temperatura care sa permita uscarea suprafetei). Se va evita
lucrul la fatade în orele de însorire maxima sau vânt uternic, pentru a evita uscarea accelerata si
craparea peliculelor.
4.3.1.6. Înainte de începerea lucrarilor de vopsitori se va verifica daca suprafetele suport au
atins umiditatea de regim (pentru suprafetele tencuite 3%, pentru suprafetele gletuite 8%, pentru
suprafetele de lemn 12%) . Aceasta se obtine în conditii obisnuite (umiditate relativa a aerului de
60% si temperatura +180 C÷ 200 C), dupa cca. 30 zile de la aplicarea mortarului de tencuire si dupa
cca. 2 saptamâni de la executarea gletului. Verificarea umiditatii se realizeaza cu aparate speciale,
iar în cazul în care pe santier nu se gasesc aparatele indicate, de ex. pe suprafete suport de beton,
mortare de tencuire si gletuire se poate verifica uscarea prin urmatoarea metoda: cu ajutorul unei
pensule curate se aplica pe o portiune mica (cca. 2x5 cm) din suprafata suport o solutie de
fenolftaleina în alcool, în concentratie de 1%; daca portiunea respectiva se coloreaza în violet sau în
roz intens, stratul suport are o umiditate mai mare de 3%.
4.3.1.7. Diferenta de temperatura între aerul înconjurator si suprafetele care se finiseaza nu
trebuie sa fie mai mare de 60 C, pentru a se evita condensarea vaporilor.
4.3.1.8. La executarea lucrarilor de finisare cu produse peliculogene se va tine seama de
compatibilitatea dintre natura fiecarui tip de finisaj si stratul suport pe care se aplica, precum si
compatibilitatea dintre diferitele straturi ce alcatuiesc protectia.
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4.3.2. Principalele etape ce trebuie parcurse la punerea în opera a produselor
peliculogene polimerice sunt:

a). pregatirea suprafetei suport noua;
b). pregatirea suprafetei suport cu vopsitorie veche;
c). pregatirea produselor în vederea aplicarii;
d). aplicarea amorsei/grundului;
e). aplicarea propriu -zisa a produselor.
4.3.2.1. Pregatirea suprafetei suport noua
4.3.2.1.1. Pregatirea suprafetei de beton/mortare de tencuire sau gletuire, placi de gips carton
4.3.2.1.1.1. Suprafetele finisate cu mortare de tencuire trebuie driscuite cât mai fin, pentru
ca urmele de drisca sa fie cât mai putin vizibile.
4.3.2.1.1.2. Pentru suprafetele de beton, daca suprafata prezinta p ramasi de la turnare sau
gauri se vor executa reparatiile necesare, dupa ce în
l bavurile si dungile iesite în relief se
vor îndeparta prin slefuire si desprafuire pentru a obtine o suprafata neteda, curata si uscata, fara
pete de praf, sau alte materiale, iar substantele grase se elimina prin degresare.
4.3.2.1.1.3. Vopsitoriile si zugravelile peretilor si vanelor se vor începe numai la o
temperatura a aerului, în mediul ambiant, de +50 C pâna la +350 C, în cazul produselor în dispersie
apoasa si de +100 C pâna la +350 C, în cazul produselor în solventi organici. Acest reg
se va
mentine în tot timpul executarii lucarilor de vopsitorii si zugraveli si cel putin înca 8 ore pentru
vopsitoriile si zugravelile cu produse în dispersie apoasa si 15 zile pentru vopsitoriile cu produse în
solventi organici, dupa executarea lor.
4.3.2.1.1.4. Umiditatea relativa a mediului trebuie sa fie de maxim 70%.
4.3.2.1.1.5. Temperatura suportului trebuie sa fie +50 C pâna la +350 C.
4.3.2.1.1.6. Umiditatea suprafetelor va fi de:
a). 2,5 -3%, la suprafetele din beton, zidarie tencuita sau la le gletuite;
b). 8% la suprafetele gletuite cu glet de ipsos;
c). pentru vopselele în dispersie apoasa cu permeabilitate mare la vaporii de apa umiditatea
suportului poate fi max.20-30%.
4.3.2.1.2. Pregatirea suprafetei suport de lemn (rasinoase/foioase),
4.3.2.1.2.1. Tâmplaria va fi verificata în privinta bunei executii si functionari.
4.3.2.1.2.2. Se vor verifica si corecta suprafetele de lemn, se vor chitu fisurile cu chit
pentru lemn, se vor taia nodurile, se vor acoperi cuiele, se vor curata scurgerile de rasina sau alte
murdarii, se vor corecteza defectele si daca este cazul se vor degresa.

4.3.2.1.2.3. Suprafetele corectate, dupa uscare, se vor smirghelui, se va
rumegusul, se vor chitui, slefui si desprafui
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îndeparta

4.3.2.1.2.4. Accesoriile metalice ale tâmplariei care
grunduite si vopsite.

sunt vopsite din fabricatie, vor fi

4.3.2.1.2.5. Umiditatea suportului de lemn (rasinoase si foioase) trebuie sa fie de 10-12%,
iar pentru parchet de maxim 6%.
4.3.2.1.2.6. În cazul în care este necesar ca suprafata lemnului sa fie supusa unor tratamente
speciale (insectofungicizare, etc.), acestea trebuie sa fie compatibile cu produsul de finisare utilizat.
4.3.2.1.2.7. În cazul aplicarii produselor pe parchet, pregatirea parchetului se face
mecanizat cu masina de raschetat .
4.3.2.1.3. Pregatirea suprafetei suport de metal (feros/neferos)
4.3.2.1.3.1. Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, tunder / zgura de la
sudura sau alte operatii mecanice, pacura, materii grase, mortar, materii solide (praf, noroi), etc.
4.3.2.1.3.2. Se realizeaza o îndepartare chimica a murdariei grosiere prin spalare cu solvent
sau agenti de spalare.
4.3.2.1.3.3. Pregatirea suprafetelor metalice se poate realiza prin una din urmatoarele
metode:
A. prin metode ce implica actiunea agentilor chimici:
a). spalare cu agenti de spalare (pe baza de acizi slabi si tari, saruri sulfurate, agenti tensioactivi,
solventi organici);
b). decapare acida sau alcalina;
c). prin pretratarea suprafetelor cu grund reactiv sau prin fosfatare.
B. prin metode ce implica actiunea mijloacelor mecanice:
a). metode manuale - razuire, periere, slefuire, smirgheluire;
b). metode mecanice - cu perii rotative, saibe rotative din material abraziv, ciocane pneumatice,
freze mecanice etc;
c). sablare – prin diferite procedee (cu ajutorul alicelor metalice, electrocorindonului, nisipului sau
altor materiale abrazive granulare care sunt propulsate cu viteza prin centrifugare mecanica sau cu
ajutorul unui jet de gaz sau lichid pe suprafata suport), urmata de grunduire (în maxim 4 ore de la
sablare);
d). metoda cu flacara (în special oxiacetilenica) care îndeparteaza de pe otel rugina, tunderul,
peliculele vechi de vopsea.
4.3.2.1.3.4. Dupa curatare, se desprafuieste suprafata, se degreseaza (cu exceptia cazului
sablarii) fara a contamina suprafata prin atingere cu
sau cu alte materiale care o pot
impurifica si se aplica în cel mai scurt timp primul strat din sistemul de vopsire (grundul).
4.3.2.1.3.5. Verificarea degresarii suprafetelor se face prin aplicarea pe suprafata a câtorva
picaturi de benzina de extractie. Dupa aproximativ 10 secunde, în acelasi loc se aplica un disc de
hîrtie de filtru, cu diametrul de cca. 10 mm, îmbibat
acelasi solvent. Existenta petelor grase pe
disc dovedeste o degresare necorespunzatoare.
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4.3.2.1.3.6. Verificarea clatirii suprafetei se face cu hîrtie indicatoare de pH, clatirea
considerîndu -se corespunzatoare la pH=7.
4.3.2.1.3.7. Temperatura suportului trebuie sa fie cu
pentru a preveni condensarea umiditatii atmosferice.

l putin 30 C peste punctul de roua

4.3.2.2. Pregatirea suprafetei suport cu vopsitorie veche
4.3.2.2.1. Suprafetele suport care au mai fost vopsite cu vopsele în dispersie apoasa se vor
curata prin razuire cu spaclu, se vor spala cu apa si
iar dupa uscare se vor pregati ca pentru
suprafetele suport noi.

4.3.2.2.2. Suprafetele suport care au mai fost vopsite cu vopsele în solvent organic se vor
curata prin ardere cu lampa de benzina, sau prin folositea de solutii speciale pentru curatare, dupa
care se vor îndeparta vopsitoriile vechi cu spaclu înainte de racirea lor. Îndepartarea vopsitoriilor
vechi se mai poate face cu paste decapante, prin înmuiere si curatare cu spaclu.
4.3.2.2.3. Daca tencuiala sau gletul sunt deteriorate si degradate odata cu îndepartarea
vopsitoriilor vechi, suprafata trebuie refacuta prin aplicarea unei tencuieli noi sau a unui glet nou.
4.3.2.2.4. În cazul în care suprafata prezinta infestare cu fungi, bacterii sau alge este
obligatorie tratarea suprafetelor cu produse speciale (fungicide, algicide, bactericide, etc.).
4.3.2.2.5. Vopsitoriile vechi degradate de pe tâmplaria metalica sau de lemn, se curata în
mod similar ca de pe suprafetele tencuite/gletuite, dupa ce în prealabil se realizeaza îndepartarea
materialului neaderent la suport. Dupa îndepartarea vopsitoriilor vechi, pregatirea suprafetelor se
va face ca în cazul unor finisaje noi.
4.3.2.3. Modul de pregatire al suprafetelor în vederea aplicarii de produse peliculogene
polimerice de protectie este prezentat în Schema nr. 1.
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Schema nr.1 - Modul de pregatire al suprafetelor în vederea aplicarii de produse peliculogene polimerice de protectie

STRATUL SUPORT

LEM N

BETON/TENCUIALA/GLET

M ETAL

NOU

VECHI

NOU

VECHI

NOU

VECHI

DEGRESARE

Îndepartarea
finisajului
existent

Corectarea
suprafetelor,
chituirea/taierea
nodurilor

Îndepartarea
finisajului
existent

Curatarea chimica a
murdariei
prin spalare cu
detergent sau solvent

Îndepartarea
finisajului
existent

AMORSARE
TRATAMENTE
SPECIALE

SMIRGHELUIREA
ÎNDEPARTAREA
RUMEGUSULUI

SLEFUIRE

AMORSARE
DESPRAFUIRE
E
Refacerea
tencuielii/
gletului

CHITUIRE

Curatarea printr-o
metoda aleasa
(agenti chimici,
mijloace mecanice,
sablare, metoda cu
flacara)

SLEFUIRE

DESPRAFUIRE

DESPRAFUIRE

DEGRESARE
cu exceptia sablarii

TRATAMENTE
SPECIALE
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4.3.2.4. Pregatirea produselor peliculogene în vederea punerii în opera
Pregatirea produselor peliculogene se realizeaza astfe :
a) produsele trebuiesc conditionate înainte de utilizare la temperatura de aplicare (+5°C÷35°C);
b) se verifica daca sunt mentinute calitatile produselor ca urmare a depozitarii acestora (separari de
faze, aglomerari, impuritati, etc);
c) se selecteaza si se omogenizeaza componentii în ambalajele originale, în conformitate cu fisa
tehnica a produsului;
d) înaintea si în timpul aplicarii produselor peliculogene, trebuie sa fie luate în considerare
temperatura si continutul de umiditate al substratului, caracteristicile mediului de expunere,
temperatura, umiditatea relativa, punctul de condensare.
4.3.2.5. Aplicarea amorsei/grundului
4.3.2.5.1. Aplicarea amorsei/grundului trebuie sa fie adaptata suportului astfel încât prin
impregnarea suportului sa se asigure ancorarea straturilor de vopsea noua sau vopseaua veche deja
existenta, în cazul în care aceasta este destul de rezistenta si nu s-a îndepartat de pe suport, si tinând
cont de compatibilitatea acestuia atât cu stratul de vopsea noua cât si cu cea deja existenta.
4.3.2.5.2. Grunduirea este obligatorie si consta în aplicarea a cel putin un strat de amorsa în
general diluata cu apa curata si rece, în cazul produselor peliculogene în dispersie apoasa, sau cu
grund diluat în cazul produselor în solvent, conform recomandarilor din fisa tehnica a produsului.
4.3.2.6. Aplicarea propriu-zisa a produselor
4.3.2.6.1. Aplicarea succesiva a straturilor din alcatuirea protectiilor cu produse
peliculogene se va realiza conform documentatiei tehni
si în conformitate stricta cu indicatiile
producatorului din fisa tehnica.
4.3.2.6.2. Se vor respecta indicatiile producatorului referitoare la:
a). asigurarea conditiilor de mediu, temperatura si umiditatea relativa a aerului;
b). asigurarea conditiilor impuse suprafetei suport: temperatura, umiditate;
c). metoda de aplicare a produsului;
d). timpul de uscare;
e). grosimea stratului produselor;
f). timpul conditionarilor între straturi, etc.

4.3.3. Tipul de produse care intra în alcatuire a protectiilor cu produse peliculogene
4.3.3.1. Tipul de produse care intra în alcatuirea protectiilor cu produse peliculogene, functie
de suprafata de aplicare (compatibilitatea produselor
suportul si domeniul de utilizare) sunt
prezentate în Tabelul nr.6.
4.3.4. Modul de alcatuire al protectiilor cu produse peliculogene este prezentat în
schemele nr.2, nr.3 si nr.4.
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Tabelul nr.6 - Tipul de produse care intra în alcatuirea a protectiilor cu produse peliculogene, functie de suprafata de aplicare
(compatibilitatea produselor cu suportul si domeniul de utilizare)
Suprafata suport din:
Nr.
crt.

Tip
produs

Beton
suprafata
poroasa

Beton
suprafata
neporoasa

Mortar de
tencuire

Mortar de
gletuire

Placi de
gips -carton

Lemn
rasinoase /
foioase

Metal
feros/
neferos

1

Amorsa în dispersie apoasa

x

x

x

x

x

x

x

2

Grund de zidarie pentru
astuparea porilor
Vopsele în dispersie apoasa
pentru interior
Vopsele în dispersie apoasa
pentru exterior

x

x

x

x

x

x

x*)

x*)

x

x

x*)

x*)

3
4
5

6
7
8
9
10

Grund anticoroziv
(în solvent sau
în dispersie apoasa)
Amorsa în solvent

Vopsele în solvent pentru
interior
Vopsele în solvent pentru
exterior
Email în solvent
pentru interior
Email în solvent
pentru exterior

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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11

Email în dispersie apoasa
pentru interior

12

x

x

Email în dispersie apoasa
pentru exterior

x*)

x*)

13

Grund în dispersie apoasa

x

14

Lac/bait în dispersie apoasa
monocomponent

x

15

Lac/bait în solvent organic
monocomponent
pentru interior
Lac/bait în solvent organic
monocomponent
pentru exterior
Lac/bait în solvent organic
bicomponent
pentru exterior

x

16

17

x

x

x

x

x
x

NOTA: * ) Produse cu formulare speciala pentru lemn si metal
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Schema nr.2 - Modul de alcatuire a protectiilor cu produse peliculogene pe suport de beton/tencuiala/glet

SUPORT DE BETON/TENCUIALA/GLET
Produse pe baza de polimeri în solvent

Produse pe baza de polimeri în dispersie apoasa

poros

Strat 1
Grund pentru
astuparea porilor

Pentru
interior

Poros si neporos

neporos

Strat 1
Amorsa

Pentru
exterior

Strat 2
Vopsea în dispersie
apoasa, diluata cu apa, în
proportiile recomandate
de producator

Strat 2
Vopsea în dispersie
apoasa, diluata cu apa, în
proportiile recomandate
de producator

Strat 3
Vopsea în dispersie
apoasa, diluata cu apa, în
proportiile recomandate
de producator

Strat 3
Vopsea în dispersie
apoasa
nediluata

Strat 1
Vopsea/email
monocomponent, în
solvent, diluat cu
diluant specific în
proportiile recomandate
de producator

Strat 1
Vopsea/email
bicomponent, în
solvent, diluat cu
diluant specific în
proportiile recomandate
de producator

Strat 2,3
Vopsea/email
monocomponent, în
solvent, diluat sau
nediluat

Strat 2,3
Vopsea/email
bicomponent, în
solvent, diluat sau
nediluat
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Schema nr.3 - Modul de alcatuire a protectiilor cu produse peliculogene pe suport de lemn

SUPORT DE LEMN

Strat 1
Bait în
solvent

Strat 1
Grund în solvent

Strat 1

Grund
în dispersie
apoasa

Strat 2,3
Lac
bicomponent
în solvent, diluat
sau nediluat

Strat 1
Vopsea/email
în solvent, diluat cu solvent
specific în proportiile
recomandate de producator

Strat 2
Grund transparent
în solvent

Strat 2,3
Lac
monocomponent
în solvent,diluat
sau nediluat

Strat 3,4

Strat 3,4

Strat 2,3

Strat 2,3

Strat 2,3

Strat 2,3

Lac
monocomponent
în solvent,diluat
sau nediluat

Lac
bicomponent
în solvent, diluat
sau nediluat

Lac/Bait
monocomponent
în dispersie
apoasa

Vopsea/email
monocomponent
în dispersie
apoasa

Vopsea/email
monocomponent
în solvent
diluat sau
nediluat

Vopsea/email
bicomponent
în solvent
diluat sau
nediluat
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Schema nr.4 - Modul de alcatuire a protectiilor cu produse peliculogene pe suport de metal
SUPORT DE METAL

Strat 1
Grund
anticoroziv
în solvent

Strat 2,3
Vopsea /email
monocomponent,
în solvent, diluat
sau nediluat

Strat 1
Grund
anticoroziv
în dispersie
apoasa

Strat 2,3
Vopsea /email
bicomponent, în
solvent, diluat sau
nediluat

Strat 2,3
Email
monocomponent,
în dispersie apoasa,
diluat sau nediluat
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4.3.5. Procedeele de aplicare ale produselor peliculogene de finisare-protectie
Procedeele de aplicare a produselor peliculogene de finisare-protectie sunt urmatoarele:

4.3.5.1. Pensularea
4.3.5.1.1. Pensularea se aplica pentru produsele peliculogene de vâscozitate medie si redusa.
4.3.5.1.2. Se foloseste pentru toate tipurile de produse peliculogene, în special pentru
suprafete mici, a unghiurilor si a zonelor putin accesibile.
4.3.5.1.3. Pentru suprafetele mari se poate folosi bidineaua.

4.3.5.2. Pulverizare
4.3.5.2.1. Pulverizarea se realizeaza cu pistolul, prin 2 metode, astfel:
a). pulverizare fara aer (airless);
b). pulverizare cu aer comprimat.
4.3.5.2.2. Echipamentul de pulverizare trebuie utilizat adecvat,
catre persoane instruite,
urmarindu -se corelarea între presiunea de lucru, vâscozitate si
nsiunea duzei alese, în scopul
atingerii parametrilor necesari pentru obtinerea unei pelicule uniforme.
4.3.5.2.3. Pentru obtinerea unor acoperiri continue si uniforme se va tine cont de
recomandarile din fisele tehnice ale produselor referitoare la reglarea vâscozitatii produsului,
presiunea de pulverizare, temperatura produsului, distanta fata de suprafata de protejat si unghiul de
pulverizare.
4.3.5.2.4. În cazul aplicarii prin pulverizare a produselor se poate recomanda ca primul strat
al sistemului (grundul) sa fie aplicat manual, cu pensula, pentru a avea o aderenta mai buna la
suport. Pentru suprafete mari, aplicarea grundului se ace prin pulverizare, dupa pregatirea
corespunzatoare a suprafetelor.
4.3.5.3. Aplicarea cu rola/trafaletul
4.3.5.3.1. Este metoda cel mai frecvent folosita pentru zugraveli interioare sau exterioare;
este o metoda simpla care nu necesita utilaje speciale.
4.3.5.3.2. Prin folosirea de role profilate se pot obtine straturi succesive de culori si modele
diferite.
4.3.5.3.3. Aplicarea produselor peliculogene cu rola/trafaletul nu presupune cunostinte de
specialitate.
4.3.5.4. Modul de aplicare al protectiilor cu produse peliculogene polimerice este
prezentat în tabelul nr.7
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Tabelul nr.7 - Modul de aplicare a protectiilor cu produse peliculogene polimerice

Suprafata suport din:
Nr.
crt.

Tip
produs

1

Amorsa în dispersie apaosa

2

Grund de zidarie pentru
astuparea porilor

3

Vopsele în dispersie apoasa

Beton
suprafata
poroasa

Beton
suprafata
neporoasa

Mortar de
tencuire

pentru interior
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Mortar de
gletuire

Placi de
gips -carton

Lemn
rasinoase /
foioase

Metal
feros/
neferos

4

Vopsele în dispersie apoasa
pentru exterior

5

Grund anticoroziv
(în solvent sau
în dispersie apoasa)

6

Amorsa în solvent

7

Vopsele în solvent pentru
interior

8

Vopsele în solvent pentru
exterior
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9

Email în solvent
pentru interior

10

Email în solvent
pentru exterior

11

Email în dispersie apoasa
pentru interior

12

Email în dispersie apoasa
pentru exterior

13

Grund în dispersie apoasa
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14

Lac/bait în dispersie apoasa
monocomponent

15

Lac/bait în solvent organic
monocomponent
pentru interior

16

Lac/bait în solvent organic
monocomponent
pentru exterior

17

Lac/bait în solvent organic
bicomponent
pentru exterior

Legenda :

- pensula;
- bidinea;
- rola/trafalet;
- pistol.
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5. PRODUSE NATURALE UTILIZATE LA ZUGRAVELI
5.1 Conditii generale de executie
5.1.1. Pregatirea suprafetelor
5.1.1.1. Suprafetele trebuie driscuite cât mai fin, pentru ca urmele de drisca sa fie cât mai
putin vizibile; toate reparatiile necesare trebuie sa ie executate îngrijit, terminat.
5.1.1.2. Zugravelile vechi se vor razui cu spaclul, peretii si tavanele se vor spala cu apa si
sapun si dupa uscare se vor pregati de zugravire ca în cazul unei zugraveli noi.
5.1.1.3. Zugravelile peretilor si tavanelor se vor începe numai la o temperatura a aerului, în
mediul ambiant, de +50 C pâna la +350 C. Acest regim se va mentine în tot timpul executarii
ilor
de zugraveli si cel putin înca 8 ore, dupa executarea lor.
5.1.1.4. Umiditatea relativa a mediului trebuie sa fie de maxim 70%.
5.1.1.5. Temperatura suportului trebuie sa fie +50 C pâna la +350 C.
5.1.1.6. Zugravelile nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore
de la încetarea ploii (în conditii de temperatura care sa permita uscarea suprafetei). Se va evita
lucrul la fatade în orele de însorire maxima sau vânt p
pentru a evita uscarea accelerata si
craparea zugravelii.
5.1.1.7. Înainte de începerea lucrarilor de zugraveli
va verifica daca suprafetele suport au
atins umiditatea de regim (pentru suprafetele tencuite 3%, pentru suprafetele gletuite 8%,. Aceasta
se obtine în conditii obisnuite (umiditate relativa a
lui de 60% si temperatura +180 C÷ 200 C),
dupa cca. 30 zile de la aplicarea mortarului de tencuire si dupa cca. 2 saptamâni de la executarea
gletului. Verificarea umiditatii se realizeaza cu aparate speciale, iar în cazul în care pe santier nu se
gasesc aparatele indicate, de ex. pe suprafete suport
beton, mortare de tencuire si gletuire se
poate verifica uscarea prin urmatoarea metoda: cu ajutorul unei pensule curate se aplica pe o
portiune mica (cca. 2x5 cm) din suprafata suport o solutie de fenolftaleina în alcool, în concentratie
de 1%; daca portiunea respectiva se coloreaza în violet sau în roz intens, stratul suport are o
umiditate mai mare de 3%.
5.1.1.8. La executarea lucrarilor de zugraveli se va tine seama de compatibilitatea dintre
natura fiecarui tip de finisaj si stratul suport pe care se aplica, precum si compatibilitatea dintre
diferitele straturi ce alcatuiesc protectia
5.2. Zugraveli cu lapte de var
5.2.1. Domeniu de aplicare
5.2.1.1. Zugravelile cu lapte de var se aplica la exteriorul si interiorul constructiilor, pe
suprafete tencuite, pe zidarii aparente, pe glet de var, pe beton, la constructii de locuinte si socialculturale, industriale (când nu sunt supuse agresivitatii agentilor chimici), agrozootehnice si lucrari
de organizare de santier; pe suprafete de lemn, ca dezinfectant.
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5.2.1.2. Zugravelile cu lapte de var, colorate, se aplica la exterior sau interior, în aceleasi
conditii ca la pct. 5.2.1.1.
5.2.2. Materiale
5.2.2.1. Amestecurile preparate pentru zugraveli cu lapte de var trebuie sa fie rezistente la
lumina si la actiunea mediului în care se vor gasi suprafetele respective în timpul exploatarii.
Compozitiile trebuie sa aiba o astfel de consistenta,
acoperirea suprafetelor sa se poata face
corect, fara ca materialul sa curga si fara sa ramâna
vizibile de bidinea sau pensula; de
asemnenea trebuie sa aiba pigmentii bine fixati. Pentru aceasta, în compozitii se vor introduce
uleiuri.
5.2.2.2. Materialele utilizate la executarea zugravelilor sunt enuntate mai jos; ele trebuie sa fie
introduse pe piata cu în conformitate cu legislatia aplicabila în vigoare.
a) var pentru constructii, SR EN 459-1:2011;
b) ulei tehnic de in , ulei de rapita sau ulei de floarea soarelui;
c) oxizi, pigmenti pentru vopsele;
d) corpuri abrazive cu lianti ceramici.

5.2.3.Conditii de executie
5.2.3.1. Prepararea compozitiilor de zugraveli cu lapte de var
5.2.3.1.1. Laptele de var folosit la zugraveli se prepara din var pasta gata stins, prin diluarea
pastei de var cu apa în proportie de 1 parte var la 1, parti apa (în volume) si amestecare pâna la
perfecta omogenizare. În caz ca nu exista pe santier var gata preparat, laptele de var se poate
prepara din var bulgari (2….2,5 parti apa la 1 parte var bulgari, în volume). Nu se va face
prepararea în recipiente (butoaie, galeti) din tabla neagra, deoarece ruginesc si schimba culoarea
laptelui de var.

5.2.3.1.2. Varul pasta poate fi folosit la zugraveli dupa 3-5 zile de la preparare.
5.2.3.1.3. Laptelui de var i se adauga, amestecând continuu, pâna la omogenizare, grasimi
(ulei de in, ulei de rapita sau ulei de floarea soarelui în proportie de 1…2%, în volume).
5.2.3.1.4. În cazul zugravelilor colorate se adauga pigmenti în praf, pâna la nuanta dorita.
Laptele de var strecurat se amesteca cu colorantul muiat în apa cu 24 ore înainte de strecurare. Este
necesar ca, compozitiile colorate sa se prepare în cantitati suficiente pentru zugravirea cel putin a
unei încaperi (la interior) sau a unei fatade (la exterior), pentru a evita variatiile de nuanta în cadrul
aceluiasi câmp vizibil.
5.2.3.1.5. Înainte de întrebuintare, compozitia se va
prin site fine (900 ochiuri/cm 2 ),
cu tesatura din sârma de alama, pentru retinerea atât impuritatilor cât si a particulelor de var
nestins sau de pigment.
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5.2.3.1.6. La locul de munca, compozitia de zugraveala se transporta si se pastreaza în galeti
de tabla zincata sau material plastic.
5.2.4. Aplicarea zugravelii
5.2.4.1. Spoielile (preparate din lapte de var, fara p
si grasimi) si zugravelile de var
se executa în doua – trei straturi. Primul strat are rolul de grund, constituind stratul de legatura între
suprafata pregatita si zugraveala, totodata el creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de
absorbtie si culoare. Aplicarea primului strat se face imediat dupa terminarea lucrarilor pregatitoare,
cel mult dupa 2...4 ore, în caz contrar, stergerea de praf se va efectua din nou înainte de aplicarea
primului strat de zugraveala.
5.2.4.2. La zugravirea peretilor se delimiteaza de la
suprafetele care trebuie sa fie
zugravite diferit, prin trasarea unor linii subtiri între suprafetele respective, de ex. între tavan si
pereti. Trasarea liniilor de reper se va face cu o sfoara trecuta prin praf de pigmenti. Zona imediat
învecinata liniei de demarcatie se zugraveste cu o pensula.
5.2.4.3. Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat. . Pentru a asigura o mai
buna aderenta de suport, primul strat de zugraveala se poate aplica cu bidineaua. Se admite si
aplicare manuala cu bidineaua a tuturor straturilor zugravelii numai pe suprafete mici.
5.2.4.4. În cazul zugravelii manuale, întinderea straturilor se va face purtându -se bidineaua
pe directii perpendiculare, la plafoane ultima netezir se va face pe directia luminii, spre fereastra,
iar la pereti în sens orizontal. În timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului.
5.2.4.5. Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precedent.
5.2.4.6. Zugravirea manuala se va face concomitent de
doi zugravi, unul executând
zugravirea partii superioare a peretelui de pe scara dubla, iar celalalt zugravind de pe pardoseala
partea inferioara a peretelui, pentru a evita aparitia
la locul de îmbinare.
5.2.4.7. La zugravirea fatadelor, pentru a se împiedica uscarea brusca si cojirea zugravelilor,
se va evita aplicarea acestora pe soare puternic. Aplicarea se va face în primele ore ale diminetii sau
dupa amiaza (în lunile de vara). În cazul când este necesar sa se lucreze pe timp însorit, suprafata se
va uda cu apa în prealabil.
5.3. Zugraveli cu huma
5.3.1. Domeniu de aplicare
5.3.1.1. Zugravelile preparate cu huma sau caolina, se aplica la interiorul constructiilor, în
încaperi cu umiditatea relativa a aerului sub 60%, pe
gletuite cu glet de var sau glet de
ipsos, la cladiri de locuit si social-culturale, constructii industriale (unde nu sunt supuse agresivitatii
agentilor chimici), agrozootehnice, precum si la lucrari provizorii.
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5.3.2. Materiale
5.3.2.1. Amestecurile preparate cu huma trebuie sa reziste la lumina si la actiunea mediului
în care se vor gasi suprafetele respective în timpul exploatarii. Compozitiile trebuie sa aiba o astfel
de consistenta, încât acoperirea suprafetelor sa se poata face corect, fara ca materialul sa curga si
fara sa ramâna urme vizibile de bidinea sau pensula; de asemenea trebuie sa aiba pigmentii bine
fixati. Pentru aceasta, în compozitiile de zugravit se va introduce un adaos preparat din clei de oase
sau de piele.
5.3.2.2 Materialele utilizate la executarea zugravelilor sunt enuntate mai jos; ele trebuie sa fie
introduse pe piata în conformitate cu legislatia aplicabila în vigoare.
a) ipsos de constructii si ipsos de modelat;
b) caolin ;
c) huma;
d) clei de oase si clei de piele;
e) creta macinata;
f) oxizi, pigmenti pentru vopsele;
g) praf de bronz alb si galben;
h) praf de matase;
i) corpuri abrazive cu lianti ceramici.

5.3.3. Conditii de executie
5.3.3.1. Prepararea compozitiei de zugravit pentru zugraveli cu huma
5.3.3.1.1. La prepararea compozitiei de zugravit se vor folosi: huma înmuiata în apa,
pigmenti si solutie de clei.
5.3.3.1.2. Înmuierea humei în apa se face în proportie de 2 l i de apa la 1 kg huma bulgari
framântati marunt. Cantitatea de apa poate varia în functie de calitatea humei. Se toarna întâi apa,
atât cât sa acopere bulgarii de huma; restul de apa se adauga dupa înmuierea acestora. Pentru
înmuire bulgarii se vor lasa în apa timp de 5.... 24 ore, dupa care amestecul se va omogeniza bine
cu o lopata.
5.3.3.1.3. Pigmentii vor fi înmuiati în apa cu 24 ore înainte de prepararea compozitiei.
5.3.3.1.4. Solutia de clei se va prepara din clei si apa în proportie de 1 kg lei la 5 litri de
apa. Placutele de clei sparte în bucati sau cleiul granulat se înmoaie în apa timp de 24 ore. Dupa
aceea amestecul se fierbe, introducând vasul cu clei în alt vas cu apa care fierbe. Fundul vasului cu
clei nu trebuie sa atinga fundul vasului cu apa.
5.3.3.1.5. Prepararea compozitiei de zugraveala se va
astfel: se toarna solutia de clei în
amestecul de huma cu apa, în proportie de 100 g solutie clei la 1 litru de huma cu apa, dupa aceea se
adauga pigmentii înmuiati în apa, pâna la obtinerea nuantei cerute de proiectant. Este necesar ca,
compozitiile colorate sa se prepare în cantitati sufic
pentru zugravirea cel putin a unei încaperi,
la interior, sau a unei fatade, la exterior, pentru a evita variatiile de nuante, în cadrul aceluiasi câmp
vizibil. Întreaga compozitie se va stecura prin sita cu 900 ochiuri/cm 2 .
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5.3.3.1.6. Concomitent se va prepara si o solutie de sapun cu apa, în proportie de 1 kg sapun
la circa 16 l apa. Se introduce sapunul, pasta sau bucati, într-o cantitate mica de apa calda,
amestecând pâna la dizolvarea completa a sapunului. Se adauga apoi restul de apa calda, se
omogenizeaza si se stecoara prin sita cu 900 ochiuri/cm 2 .
5.3.4. Aplicarea zugravelii cu huma
5.3.4.1. Se aplica un prim strat de sapun, preparat ca la pct. 5.3.3.1.6., dupa care se face
repararea defectelor marunte la tavan si pereti, cu pasta de ipsos. Dupa uscarea si slefuirea
reparatiilor se aplica un strat de sapun pe portiunile reparate, dupa care se va aplica compozitia de
zugraveala în trei straturi, pe întreaga suprafata. Atât sapunul cât si primul strat de zugraveala, se
aplica cu bidineaua. Ultimele straturi de zugraveala se aplica mecanizat cu aparate de pulverizat,
sau în cazuri speciale, pe suprafete mici, tot cu bidineaua.
5.3.4.2. Compozitia de zugraveala, dupa ce a fost amestecata cu solutia de clei, se va
întrebuinta în timp de 24- 48 ore de la preparare, întrucât se altereaza cu timpul, în special vara.
5.3.4.3. Toate celelalte indicatii tehnologice privind aplicarea manuala sau mecanica a
zugravelii, sunt indicate la zugravelile cu lapte de var.
5.3.5. Prepararea compozitiei de zugravit pentru zugraveli cu caolina
5.3.5.1. Zugravelile cu caolina se întrebuinteaza de obicei fara pigmenti, pentru obtinerea
unei compozitii de zugraveala de culoare alba pentru zugravirea tavanelor. Mai rar, se
întrebuinteaza împreuna cu diversi pigmenti, la compozitiile de zugravit peretii, în locul humei.
5.3.5.2. Prepararea se face în mod similar ca la zugravelile cu huma si clei,
proportii, huma fiind înlocuita cu caolina.

aceleasi

5.3.5.3. Zugraveala cu caolina se aplica pe suprafete letuite, tehnologia de aplicare este
aceeasi ca la zugravelile cu huma si clei.
5.3.6. Pentru zugraveli traditionale decorative se va consulta Anexa nr. 3.

6. MATERIALE AUXILIARE, SCULE SI DISPOZITIVE UTILIZATE
6.1. Materiale auxiliare
Materialele auxiliare utilizate sunt:
a) solventi recomandati de producator pentru diluarea produselor peliculogene în vederea
aplicarii, degresarii suprafetelor ce urmeaza a fi finisate si/sau pentru stergerea sculelor si
dispozitivelor;
b) deseuri din materiale textile, pentru curatarea sculelor si dispozitivelor.
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6.2. Scule si dispozitive
6.2.1. Sculele si dispozitivele uzuale necesare pentru punerea în opera a produselor
peliculogene utilizate în constructii sunt:
a). perii de sârma, hârtii abrazive, pânza abraziva;
b). perii rotative, saibe rotative din material abraziv ;
c). echipamente pentru sablare, cu alice metalice, electrocorindon, nisip sau alte materiale
abrazive granulare;
d). dispozitiv pentru amestecarea componentelor (în cazul produselor bicomponente) sau
pentru omogenizarea acestora (în cazul produselor monocomponente);
e). dispozitiv pentru cântarirea componentelor, în cazul produselor bicomponente, în
proportiile prevazute;
f). echipamente de pulverizare: pulverizare airless sau cu pistolul de aer comprimat.
g). pensule pentru aplicarea grundurilor sau amorselor, vopselelor în spatii greu accesibile,
bidinele;
h). spatule, spacluri plane sau profilate, mistrii, g iere;
i). rola/trafalet de cauciuc, materiale buretoase sau textile;
j). manusa de blana, burete sau lavete.

7. ASIGURAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Cerinte generale privind calitatea lucrarilor realizate cu produse utilizate la
vopsitorii si zugraveli.

În vederea asigurarii calitatii lucrarilor executantul va urmari în principal:
7.1.1. Criteriile de identificare ale materialelor (fise tehnice care sa cuprinda un minim de
conditii de identificare, domeniu de utilizare, instructiuni de punere în opera si fisa de securitate a
produselor- a se vedea Anexa nr.4).
7.1.2. Declaratia de conformitate a producatorului, pentru materialele utilizate în lucrarile de
finisare, trebuie sa asigure nivelurile minime de performanta
Pentru produsele care au
specificatii tehnice armonizate, declaratiile de conformitate se emit de catre producator respectând
anexa Z.A., parte integranta a respectivelor specificatii.
7.1.3. Respectarea procedeului tehnologic de aplicare – succesiunea de operatii compatibile
astfel încât parametrii lucrarii finale privind calitatea suprafetei sa poata fi executate conform
proiectului.
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7.1.4. Respectarea conditiilor de depozitare, conservare, transport. Pentru depozitarea de
scurta durata si lunga durata, producatorul va preciza datele privind conditiile depozitarii
(temperatura, clasa de periculozitate etc. - inclusiv cele aferente ambalajului).
7.1.5. Respectarea conditiilor de punere în opera care sa asi

litatea garantata.

7.1.6. Asigurarea unui sistem de management a calitati si a unui plan intern de control a
calitatii lucrarilor.
7.1.7. Lucrarile de finisare cu produse peliculogene se vor executa în conformitate cu
proiectul de executie si prevederile din prezentul ghid.
7.1.8. Se interzice folosirea produselor peliculogene cu termenul de valabilitate depasit.

7.2. Conditii tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor
7.2.1. Controlul în timpul executiei se face de catre executant, prin organele sale de control
tehnic de calitate, precum si de beneficiar si proiectant, urmarindu -se respectarea prevederilor din
prezentul ghid.
7.2.2. Pe parcursul executarii lucrarilor de finisare se verifica în mod special (de catre seful
punctului de lucru):
a). îndeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport conform pct. 4.3.1. si 4.3.2.; în
cazuri de importanta deosebita consemnându -se acestea în procese-verbale de lucrari ascunse;
b). calitatea principalelor materiale ce intra în lucru, conform fiselor tehnice
c). respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;
d). corectitudinea executiei, conform prevederilor pct. 4.3 din prezentul ghid.

7.2.3. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru
remediere sau refacere.
7.2.4. Verificarile care se executa la terminarea unei faze de lucrari, se vor face cel putin
câte una la fiecare încapere si cel putin una la fiecare 100 m 2 . La receptia preliminara se va efectua
direct de catre comisia de receptie aceleasi verificar dar cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa
precedenta
7.2.5. Receptia si verificarea lucrarilor de finisaje

vor face numai dupa uscarea lor

completa.
7.3. Verificarea lucrarilor realizate cu produse peliculogene polimerice si produse
naturale pentru suprafete de beton, tencuiala/glet, placi de gips -carton
7.3.1. Prin examinarea “in situ” a suprafetelor se ver fica urmatoarele:
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a). corespondenta finisajelor interioare si exterioare cu prevederile proiectului si dispozitiile
ulterioare, spre a se constata concordanta lucrarilor executate cu prevederile acestora.
b). aspectul suprafetelor, trebuie sa aiba o culoare uniforma, sa nu prezinte pete, scurgeri,
stropi, basici si coji, fire de par sau urme de la pensula sau bidinea (urmele de bidinea sunt admise
numai daca sunt vizibile pâna la o distanta de cel mult 1m de la suprafata zugravita), nu se admit
corecturi sau retusuri locale care sunt în neconcordanta cu tonul general, chiar la distante mai mici
de 1m.
c). rectilinitatea liniaturilor de separatie se verifica cu ochiul si la nevoie cu un dreptar de
lungime adecvata. Ele trebuie sa fie fara înadiri si de o latime uniforma pe toata lungimea lor.
Se admit la un perete cel mult doua devieri izolate, care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai
mult de 2 mm.
d). aderenta prin caroiaj, se aplica pe suprafata de analizat prin zgâriere un caroiaj cu
distanta dintre linii de 1mm sau 2 mm si se observa vizual desprinderi ale peliculei.
e). grosimea peliculei, cu ajutorul unui aparat de masurare a grosimii pe suprafete feroase si
neferoase,
f). gradul de luciu, cu ajutorul unui aparat de masurare a grosimii pe suprafete feroase si
neferoase.
7.4. Verificarea lucrarilor de vopsitorii realizate cu produse peliculogene polimerice

pentru suprafete de lemn (rasinoase/foioase), metal
7.4.1. Înainte de începerea verificarii calitatii lucrarilor se verifica daca s-a format pelicula
rezistenta (uscarea produsului), prin ciocanirea usoara a suprafetei pe
este aplicat produsul cu
degetul în mai multe puncte.
7.4.2. Prin examinarea vizuala se verifica aspectul finisajului, avându -se în vedere
urmatoarele:
a). suprafetele finisate trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi
aspect lucios sau mat, dupa cum se prevede în proiect sau în mostrele stabilite;
b). vopseaua trebuie aplicata pâna la acoperirea completa a suprafetei, adica sa nu prezinte
straturi prin care sa se vada suportul, si nici pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, lipsuri de bucati
de pelicula, crapaturi ori fisuri, care pot genera în iitor desprinderea stratului, aglomerari de
pigmenti, neregularitati cauzate de chituiri sau slefuire necorespunzatoare, urme de pensula, fire de
par, urme de vopsea veche care nu a fost suficient de bine îndepartata;
c). la vopsitoriile aplicate pe tâmplarie se va verifica vizual buna acoperire a suportului de
lemn sau metalice bine chituite si slefuite în prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile
(silduri, drucare, cremoane, olivere, etc) sa nu fie patate de vopsea;
d). nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele de tâmplarie vopsite sau care
urmeaza a fi vopsite;
e). pentru controlarea pregatirii corecte a suprafetelor de tâmplarie înaintea vopsirii
(curatarea, slefuirea, chituirea rosturilor, etc), se
face verificari prin sondaje în diferite puncte,
înlaturându -se cu grija vopseaua pâna la stratul suport;
f). se va examina vizual daca tevile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele,
latoarele,
etc. sunt vopsite în culorile prescrise si daca vopseaua este de culoare uniforma, fara pete, urme de
pensula, crapaturi sau alte defecte;
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g). se va controla daca pregatirea fetelor laterale si spatele acestor piese si aparate sunt
vopsite pe toate elementele, fara locuri neacoperite,
laturi, etc; pentru verificarea suprafetelor
din spatele conductelor, radiatoarelor, etc, se va folosi oglinda;
h). se va controla prin sondaje daca este aplicata vopseaua pe suprafetele corect pregatite în
prealabil si daca este executata conform proiectului (curatarea de rugina sau mortar, aplicarea
succesiva a straturilor prevazute în proiect);
i). bordurile, frizurile si liniatura trebuie sa fie de acceasi latime pe toata lungimea, sa nu
prezinte curburi sau frânturi pe acelasi aliniament, iar înnadirile sa nu fie vizibile de la distanta mai
mare de 1m;
j). separatiile dintre finisajele produselor peliculogene în dispersie si produsele peliculogene
în solvent, pe acelasi perete, precum si cele dintre pereti si tavane, trebuie sa fie distincte, fara
suprapuneri, ondulatii, etc;
k). verificarea rectilinitatii liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime cât mai
mare; la aceasta verificare trebuie ca pe un întreg perete sa nu existe mai mult de 2 devieri izolate si
care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de 2 mm;
l). calitatea lucrarilor de finisare executate pe suprafetele metalice se verifica în acelasi mod
ca cele pentru lucrarile de finisaje pe suprafetele de beton, prezentate la pct. 7.4.
7.5. Ambalarea, transportul si depozitarea materialelor pe santier
7.5.1. Ambalajele cu produse peliculogene (tip galeti in polietilena, cutii sau bidoane
metalice), vor fi prevazute cu etichete unde trebuie înscrise urmatoarele indicatii lizibile, în limba
româna, care nu pot fi sterse:
a). sigla firmei producatoare;
b). denumirea comerciala a produsului;
c). denumirea chimica a substantei sau substantelor chimice periculoase prezente în
preparatul chimic;
d). ziua, luna si anul de fabricatie;
e). volumul sau masa produsului astfel: la capacitati de: 25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 1000 - 2000 - 2500 - 4000 5000 – 10000 exprimati în ml, iar peste 10 l în kg);
f). termen de valabilitate;
g). instructiuni de depozitare;
h). date din fisa tehnica a produsului;
i). instructiuni de utilizare;
j). semne de avertizare (a se feri de în ghet);
k). numar lot.
l). simbolurile de pericol si indicatiile de pericol;
m). fraze de risc - fraze R;
n). fraze de securitate - fraze S;
o). semne de avertizare: LIMITA DE TEMPERATURA +350 C, A NU SE RASTURNA !
p). continutul maxim de compusi organici volatili (COV).
7.5.2. Ambalajele vor fi închise ermetic si depozitate în magazii închise, uscate, bine
ventilate, la temperaturi cuprinse între +5 si +35 o C, pentru a evita degradarea produselor si
posibilitatea de formare a amestecurilor explozive.
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7.5.3. Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate împotriva incendiilor.
7.5.4. Transportul se face în mijloace de transport acoperite în care se asigura temperatura
minima de +5o C, asigurându -se respectarea normelor de securitate a muncii si prevenire a
incendiilor pentru produse nocive si inflamabile.
7.5.5. Ambalarea, etichetarea si transportul produselor peliculogene de finisare trebuie sa se
realizeze în concordanta cu cerintele nationale în domeniu substantelor si amestecurilor periculoase
care transpun cerintele UE în domeniu, astfel:
a). Hotarârea Guvernului nr.1408/2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substantelor periculoase;
b). Hotarârea Guvernului nr. 937/20 10, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la
introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
c). Regulamentul (CE) nr 1907/2006, al Parlamentului european si al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice ( REACH); cu
modificarile si completarile ulterioare;
d). Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului European (CE) nr. 1272/2008
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006; cu modificarile si completarile ulterioare;
e). Hotarâre Guvernului nr. 530/2001, pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legala
IML 8-01 "Preambalarea unor produse în functie de masa sau volum” cu modificarile si
completarile ulterioare:
f). Hotarârea Guvernului nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici
volatili datorate utilizarii solventilor organici în anu
vopsele, lacuri si în produsele de refinisare
a suprafetelor vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. ÎNTRETINEREA LUCRARILOR DE FINISARE
8.1. Suprafetele finisate cu produse peliculogene în dispersie apoasa, var si huma pentru
interior, se întretin prin curatarea de praf cu perii cu coada lunga, cu fire de par sau sintetice.
8.2. Spalarea suprafetelor finisate cu produse peliculogene în dispersie apoasa se poate
realiza cu o cârpa înmuiata în apa si stoarsa.
8.3. Nu se recomanda spalarea suprafetelor finisate cu produse peliculogene în dispersie
apoasa înainte de 30 zile de la realizarea lor.
8.4. Suprafetele finisate cu produse peliculogene pe baza de solventi organici sau produse
peliculogene în dispersie apoasa pentru exterior se pot curata prin spalare cu cârpa sau buretele cu
apa calda si daca este necesar se adauga si sapun sau detergenti, dupa care se revine si se sterge cu o
cârpa curata uscata. În cazul în care spalarea nu este necesara suprafata se poate sterge direct cu o
cârpa uscata moale.
8.5. Nu se recomanda spalarea unui finisaj cu produse
vechime mai mica de 14 zile.
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logene în solventi organici cu

8.6. Întretinerea suprafetelor se poate face si prin suplimentarea numarului de straturi dupa o
pregatire în prealabil a suportului.

9. MASURI PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII
9.1. Pe durata lucrarilor de finisare – protectie se vor respecta cu strictete masurile de
protectia muncii prevazute în:
a) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca;
b) Hotarârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotarârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea rintelor minime de securitate si sanatate
în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici:
d) Hotarârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile
ulterioare.
9.2. Muncitorii care prepara amestecurile de produse peliculogene cu solventi organici si le
transvazeaza din bidoane sau butoaie trebuie sa poarte ochelari de protectie si sa efectueze aceste
operatii în locuri ferite de surse de foc.
9.3. Pentru muncitorii care lucreaza la înaltime se vor verifica si asigura stabilitatea
podinelor, scarilor de acces, esafodajelor, etc.
9.4. În cazul lucrarilor de finisare interioara cu mijloace mecanizate si în cazul aplicarii
produselor peliculogene cu uscare rapida care contin solventi organici toxici, muncitorii trebuie sa
poarte masti cu filtre adecvate sau izolante ori ochelari de protectie (în cazul când se poarta o
semimasca).

10. MASURI PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
10.1. Pe durata lucrarilor de finisare – protectie se vor respecta cu strictete masurile de
prevenire si stingere a incendiilor prevazute în:
- Ordin MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor;
- Ordinul MAI nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în
domeniul situatiilor de urgenta;
- Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendii
cu modificarile ulterioare.

10.2. Muncitorii care lucreza cu produse peliculogene pe baza de solventi inflamabili vor fi
instruiti zilnic, de asemenea se vor instrui si muncitorii care lucreaza temporar în zona respectiva.
10.3. În imediata apropiere a locului unde se lucreaza cu solventi, trebuie sa fie asezate
stingatoare de incendiu, în numar suficient, la loc vi il si usor accesibil.
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10.4. În jurul locului unde se lucreaza cu aceste materiale, pe o raza de cel putin 10 m,
trebuie sa fie puse afise usor de citit, de la distanta, cu inscriptiile: FUMATUL STRICT INTERZIS,
NU VA APROPIATI CU FOC DESCHIS, NU SUDATI.
10.5. În cazul lucrului în spatii închise, trebuie sa
lucreze cu ferestrele si usile deschide,
iar în cladirea respectiva este strict interzis sa se
cu foc deschis sau sa se sudeze, la oricare
din nivelee cladirii.
10.6. În cazul imposibilitatii asigurarii ventilatiei naturale se va realiza obligatoriu ventilarea
artificiala, în special în spatiile închise.
10.7. La terminarea lucrului, în fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi duse cu
capacul ambalajelor fixate ermetic si închise în magazii destinate în mod special acestor materiale,
având scris pe usa: PERICOL DE INCENDIU, NU FUMATI, NU INTRATI CU FOC DESCHIS.
10.8. Când se transporta recipiente cu solventi organici sau cu produse peliculogene pe baza
de solventi, acestea trebuie sa fie acoperite, iar muncitorii care le transporta vor trece cu ele numai
prin locuri fara foc deschis si nu vor fuma.
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Anexa nr.1
REFERINTE TEHNICE SI LEGISLATIVE

A.1.1. Legislatie:
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

Acte legislative

Publicatia

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu
modificarile ulterioare
Hotarârea Guvernului nr.735/2006 privind limitarea
emisiilor de compusi organici volatili datorate
utilizarii solventilor organici în anumite vopsele,
lacuri si în produsele de refinisare a suprafetelor
vehiculelor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Hotarârea Guvernului nr. 1218/2006 privind
stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor
împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici.
Hotarârea Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile
ulterioare.

Monitorul Oficial al României,Partea I,
nr. 12 din 24 /01/1995
Monitorul Oficial al României,Partea I,
nr.521/16.06.2006
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Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.845/13.10.2006

Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.332/17.05.2007

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Regulamentul (CE) nr 1907/2006, al Parlamentului
european si al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice ( REACH); cu modificarile si completarile
ulterioare.
Regulamentul Parlamentului European si al
Consiliului European (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si
de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006; cu modificarile si completarile
ulterioare.
Hotarârea Guvernului nr.1408/2008 privind
clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor
periculoase
Hotarârea Guvernului nr. 937/20 10 privind
clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea
pe piata a preparatelor periculoase
Hotarârea Guvernului nr. 530/2001 pentru
aprobarea Instructiunilor de metrologie legala IML
8-01 "Preambalarea unor produse în functie de masa
sau volum".cu modificarile si completarile
ulterioare
Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de aparare împotriva incendiilor
Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva
incendiilor cu modificarile ulterioare
Ordinul MAI nr.712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
în domeniul situatiilor de urgenta
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în
munca
Hotarârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca
nr. 319/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

A 1.2. Reglementari tehnice
15. Normativ NE 012/1:2007 pentru producerea
betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea
betonului.
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Jurnal oficial al Uniunii Europene
L396/30.12.2006

Jurnal oficial al
L353/31.12.2008

Uniunii

Europene

Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.813/4.12.2008
Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.690/14.09.2010
Republicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr.528/11.06.2004

Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.216/29.03.2007
Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.633/21.07.2006
Monitorul Oficial al României, Partea I
nr.599/2005
Monitorul Oficial al României Partea I
nr. 646 din 26/07/2006
Monitorul Oficial al României, Partea I
nr. 882 din 30/10/2006

Aprobat prin Ordinul MDLPL nr.
577/2008 publicat în Monitorul Oficial
al României Partea I nr.374/2008

A 1.3. Standarde:
Numar standard

Denumire standard

Nr.
crt.
1.

SR EN 998-1 :2011

2.

SR EN 1062 -1:2004

3.

SR EN 1062 -3:2008

4.

SR EN 1062 -6:2003

5.

SR EN 1062 -7:2004

6.

SR EN ISO 1518-1:2011

7.

SR EN ISO 1518-2:2011

8.

SR EN ISO 1519:2011

9.

SR EN ISO 1524:2002

10.

SR EN ISO 2409: 2007

11.

SR EN ISO 2431:2012

12.

SR EN ISO 2808:2007

13.

SR EN ISO 2810:2005

14.

SR EN ISO 2811-1:2011

15.

SR EN ISO 2813:2003

16.

SR EN ISO 3251:2008

17.

SR EN ISO 3678:1999

Vopsele si lacuri. Îmbatrânire naturala a acoperirilor. Expunere si
evaluare
Vopsele si lacuri. Determinarea densitatii. Partea 1: Metoda cu
picnometru
Vopsele si lacuri. Determinarea reflexiei regulate a peliculelor de
vopsea nemetalizata la 20 grade, 60 grade si 85 grade
Lacuri, vopsele si materiale plastice. Determinarea continutului de
substante nevolatile
Vopsele si lacuri. Încercarea de uscare “aparent completa”

18.

SR EN ISO 4618:2007

Vopsele si lacuri. Termeni si definitii

19.

SR EN ISO 4624:2003

Vopsele si lacuri. Încercare la tractiune

Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire si gletuire
Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de acoperire
pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 1: Clasif
e
Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de acoperire
pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 3: Determ
permeabilitatii la apa lichida
Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de acoperire
pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 6: Determ
permeabilitatii la dioxid de carbon
Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de acoperire
pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 7: Determinarea
rezistentei la fisurare
Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la zgâriere. Partea 1:
Metoda cu încarcare constanta
Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la zgâriere. Partea 2:
Metoda cu încarcare variabila
Vopsele si lacuri. Încercare la îndoire (pe dorn cilindric)
Vopsele, lacuri si cerneluri tipografice. Determinarea finetii de
dispersie
Vopsele si lacuri. Încercarea la caroiaj
Vopsele si lacuri. Determinarea timpului de curgere prin utilizarea
cupelor de curgere
Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei
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20.

SR EN ISO 4628-1:2004

21.

SR EN ISO 4628-2:2004

22.

SR EN ISO 4628-3:2004

23.

SR EN ISO 4628-4:2004

24.

SR EN ISO 4628-5:2004

25.

SR EN ISO 4628-6:2008

26.

SR EN ISO 4628-7:2004

27.

SR EN ISO 4628-8:2005

28.

SR EN ISO 4628-10:2004

29.

SR EN ISO 6504-3:2007

30.

SR EN ISO 6272-1:2012

Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 1: Introducere
generala si sistemul de notare
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 2: Evaluarea
gradului de basicare
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 3: Aprecierea
gradului de ruginire
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 4: Aprecierea
gradului de fisurare
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 5: Aprecierea
gradului de exfoliere
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor vopsite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor, si a intensitatii
schimbarilor uniforme de aspect. Partea 6: Evaluarea gradului de
cretare prin metoda benzii adezive
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 7: Aprec rea
gradului de cretare prin metoda cu o bucata de velur.
Lacuri si vopsele. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 8: Evaluarea
gradului de exfoliere si a coroziunii în jurul unei zgârieturi
Vopsele si lacuri. Evaluarea degradarii suprafetelor acoperite.
Aprecierea numarului si dimensiunii defectelor si a intensitatii
modificarilor uniforme ale aspectului. Partea 10: Aprecierea
gradului de coroziune filiforma
Vopsele si lacuri. Determinarea puterii de acoperire.
rtea 3:
Determinarea raportului de contrast al vopselelor deschise la un
randament de aplicare determinat
Vopsele si lacuri. Încercari de deformare rapida (rezistenta la soc).
Partea 1: Încercarea prin caderea unei mase cu penetrator cu
suprafata mare
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31.

SR EN ISO 7783-2:2002

32.

SR EN ISO 9117-3:2010

33.

SR EN ISO 9227:2007

34.

SR EN ISO 9514:2005

35.

SR EN ISO 11998:2007

36.

SR EN ISO 11341:2005

37.

SR ISO 11503:1997

38.

SR EN ISO 11507:2007

39.

SR EN ISO 11890 -1:2007

40.

SR EN ISO 11890 -2:2007

41.

SR EN 13300:2002

42.

SR EN 459-1:2011

Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de acoperire
pentru zidarie si betoane exterioare. Partea 2: Determinarea si
clasificarea coeficientului de transmisie al vaporilor de apa
(permeabilitate)
Vopsele si lacuri. Încercari de uscare. Partea 3: Încercare de
uscare la suprafata cu ajutorul unor bile de sticla
Încercari la coroziune în atmosfere artificiale.
Încercari în ceata salina
Lacuri si vopsele. Determinarea duratei de viata a sistemelor de
acoperire multicomponente. Pregatirea si conditionarea
esantioanelor si linii directoare pentru încercare
Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la frecare umeda si a
aptitudinii de curatare a acoperirilor
Vopsele si lacuri. Îmbatrânire artificiala si expunere la iradiere
artificiala. Expunere la radiatiile filtrate ale unei ampi cu arc cu
xenon
Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la umiditate
(condensare repetata)
Vopsele si lacuri. Expunerea acoperirilor la îmbatrânire artificiala.
Expunere la radiatii UV fluorescente si la apa
Vopsele si lacuri. Determinarea continutului de compusi organici
volatili (COV). Partea 1: Metoda prin diferenta
Vopsele si lacuri. Determinarea continutului de compusi organici
volatili (COV). Partea 2: Metoda prin cromatografie de gaze
Vopsele si lacuri. Produse de vopsire si sisteme de ac
pe
baza de apa pentru pereti si tavane interioare. Clasificare.
Var pentru constructii.Partea1: Definitii, caracteristici si criterii de
conformitate.
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Anexa nr.2
Valorile limita maxime ale continutului de compusi organici volatili pentru vopsele si lacuri sunt
prezentate în extras din Hotarârea Guvernului nr.735/2006.
Faza I

Faza II

[g/l] (*)

[g/l] (*)

(de la data de
01.01.2007)

(de la data de
01.01.2010)

SBA (**)

75

30

SBS (***)

400

30

Acoperiri lucioase pentru pereti
interiori si tavane (luciu >25 la 600 )

SBA

150

100

SBS

400

100

Acoperiri pentru pereti exteriori pe
substrat mineral

SBA

75

40

SBS

450

430

Vopsele de interior/exterior pentru
decorare, pentru lemn, metal

SBA

150

130

SBS

400

300

Lacuri pentru lemn si lacuri pentru
interior/exterior, incluzând lacuri opace
pentru lemn

SBA

150

130

SBS

500

400

Lacuri colorate de interior/exterior
pentru lemn

SBA

150

130

SBS

700

700

SBA

50

30

SBS

450

350

SBA

50

30

SBS

750

750

Acoperiri performante monocomponente

SBA

140

140

SBS

600

500

Acoperiri performante reactivebicomponente cu destinatie speciala
(de ex. pentru pardoseli

SBA

140

140

SBS

550

500

Tip

Subcategoria produsului

Acoperiri mate penntru pereti interiori
si tavane (luciu =25 la 600 )

Grunduri

Grunduri de impregnare
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SBA

150

100

SBS

400

100

SBA

300

200

SBS

500

200

Acoperiri multicolore

Acoperiri cu efect decorativ
(*) g/l produs gata pentru utilizare

(**) strat de acoperire pe baza de apa
(***) strat de acoperire pe baza de solvent

*Valori din HG nr.735/2006 Anexa nr.2: Valori limita maxime ale continutului de compusi organici
volatili pentru vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor vehiculelor. A – Valorile limita
maxime ale continutului de compusi organici volatili pentru vopsele si lacuri.
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ANEXA nr.3 - INFORMATIVA
A.3. ZUGRAVELI TRADITIONALE DECORATIVE

A 3.1. Zugraveli cu desene, liniaturi si stropite
A 3.1.1. Zugravelile cu desene, liniaturile si zugrave ile stropite, se vor executa pe suprafete
pregatite în prealabil într-o singura culoare, care constituie fondul. Zugraveala simpla de
se
executa în conformitate cu pct. 5.3.3.1. si 5.3.4.
A 3.1.2. Compozitia se prepara din solutie de clei cu
de apa si pigmenti minerali.
Solutia de clei preparata în conformitate cu pct. 5.3.3.1.4. se dilueaza cu apa în proportie de 100 g
solutie de clei la 1 litru de apa. În locul solutiei de clei se poate folosi lapte animal în aceeasi
proportie. Pigmentii se adauga pâna la obtinerea nuantei dorite.
A 3.1.3. Desenele rezultate cu compozitiile preparate ca mai sus pot fi completate cu un
desen în culoare de bronz (galben sau alb).

A 3.2. Executarea desenului cu rola
A 3.2.1. Compozitia de zugraveala se aplica pe cilindrul rolei confectionat din burete, cu
ajutorul unei pensule. Aplicarea desenului se face purtând rola pe perete de sus în os. Uniformitatea
desenului în cazul finisarilor interioare executate cu rola, trafaletul, spaclu, etc., nu sunt admise pete sau
sarituri si nici suprapuneri sau lipituri ale desenului; în cazul executiei cu rola/trafaletul se admite lipsa
desenului numai la legatura a doua fâsii vecine, dar pe o latime de cel mult 1 mm. Se va avea grija ca

benzile cu desene obtinute sa fie perfect verticale si sa nu apara zone de suprapunere a desenului
sau zone neacoperite între benzile cu desen.

A 3.3. Executarea desenului cu pânza de sac, de in sau cu piele de caprioara
A 3.3.1. Pânza de sac, de in sau de piele de caprioara, se înmoaie în prealabil în vasul cu
compozitia de zugravit si se stoarce usor, rasucindu -se ca sa formeze un sul. Prin rostogolirea pe
perete a sulului astfel format se obtine un desen neregulat, indicat în special pentru lambriuri. Se pot
aplica cu acest sistem desene în mai multe culori.

A 3.4. Executarea desenului cu sabloane
A 3.4.1. Pentru folosirea sabloanelor se vor trasa în prealabil linii de reper, una orizonatala
la partea superioara a peretelui si altele verticale la colturile camerei. Liniile de reper se vor trasa cu
o sfoara trecuta prin praf de pigmenti. Centrarea sabloanelor pe liniile de reper se face cu ajutorul
unor semne taiate în colturile lor.
A 3.4.2. Modul de lucru cu sablonul este urmatorul:
a). se aplica sablonul pe perete;
b). se aplica culoarea cu ajutorul unei bidinele cu parul fin si scurt, lungime de 2cm…3 cm, peste
locurile taiate ale sablonului, prin miscari circulare ale bidinelei.
A 3.4.3. Desenele compuse din câteva culori se realizeaza cu sabloane diferite, cu desene
corespunzatoare fiecarei culori.
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A 3.4.4. Liniaturile se vor executa pentru a delimita tavanul, lambriurile, soclurile sau
pentru completarea ori încadrarea lucrarilor decorative. Liniile simple sau grupurile de linii trebuie
sa corespunda, în ceea ce priveste dimensiunile si coloritul detaliului, desenului de zugraveala.
A 3.4.5. Pozitia liniilor se va trasa cu ajutorul unei sfori subtiri, bine rasucita, trasa prin praf
de ceara sau pigment (care nu pateaza suprafata), iar
rea se va face pe semne marcate în
prealabil.
A 3.4.6. Liniatura se realizeaza cu pensule speciale de diferite grosimi. Tragerea liniilor se
face prin sprijinirea si deplasarea pensulei pe un dreptar subtire si elastic (din lemn sau material
plastic).
A 3.4.7. În cazul când detaliul desenului de zugraveala prevede despartirea tavanelor de
pereti printr-o bagheta de lemn, aceasta se va monta dupa o linie trasata în mod
r ca mai sus,
prin prindere cu tinte batute în dibluri; diblurile vor fi montate în tencuiala din 50 în 50 cm.
Baghetele de lemn vor fi vopsite sau lacuite în prealabil.

A 3.5. Executarea zugravelilor stropite
A 3.5.1. Zugravelile stropite se executa pe suprafete pe care s-a aplicat în prealabil o
culoare de fond. Pentru zugravirea în mai multe culori stropite, operatiile se executa succesiv,
stropirea unei culori facându -se dupa ce s-a uscat culoarea precedenta. Prin stropirea a 3…4 culori,
se pot realiza imitatii de mozaic, granit etc.
A 3.5.2. Aplicarea zugravelilor stropite se face cu ajutorul unei bidinele cu parul scurt (6
cm), sau cu un dispozitiv special (indicat la pct. A
.7.). Nu se vor folosi bidinele cu parul lung
deoarece zugraveala va rezulta neuniforma, cu pete. Pentru a se evita patarea suprafetei, se va
stoarce bidineaua de surplusul de compozitie.
A 3.5.3. Stropirea se executa prin lovirea usoara a bidinelei de mâna sau de o rigla,
pastrându -se acelasi sens de aplicare, astfel ca sa se obtina o acoperire cât mai uniforma a suprafetei
ce se zugraveste. Portiunile care nu trebuie stropite
acopera cu hârtie, panouri sau rigle de
protectie.
A 3.5.4. Stropirea se poate executa si cu praf de matase. Prepararea compozitiei se face în
mod similar cu cea pentru bronzare, cu deosebirea ca în loc de 100 g praf de bronz se pune 50 g
praf de matase.

A 3.6. Zugraveli în relief
A 3.6.1. Calcio -vecchio cu bob marunt se aplica în general pe peretii gletuiti; se mai poate
aplica si pe pereti tencuiti si driscuiti fin. Înainte de stropirea pastei pentru calcio, se aplica pe
perete un grund din solutie de clei preparata ca la pct. 5.3.3.1.4.
A 3.6.2. Calcio -vecchio cu bob marunt se obtine prin stropirea pe perete a unei paste cu
urmatoarea compozitie (cantitatile sunt date pentru 1 m 2 de suprafata executata):
a). ipsos 1,000 kg;
b). huma 0,500 kg;
c). clei de oase 0,100 kg;
d). apa 1,000 litru.
A 3.6.3. Cantitatile pot prezenta mici variatii (±5%), în functie de calitatea materialelor a
suprafetelor suport, a uneltelor cu care se face aplic
i a îndemânarii lucratorilor.
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A 3.6.4. Huma se piseaza si se pune într-un vas cu apa iar dupa ce s-a dizolvat complet se
amesteca si se strecoara. Se adauga cleiul, continuându -se amestecarea, apoi se adauga ipsosul,
pâna la consistenta necesara.
A 3.6.5. Solutia de huma si clei se poate prepara în cantitati necesare pentru executarea de
lucrari pe durata mai mare (1…2 zile), Adaosul de ipsos se va face numai pentru cantitati ce se pot
consuma în 30…60 minute de la preparare.
A 3.6.6. Aplicarea pastei se face cu ajutorul unei bidinele din par de porc, care se loveste de
mâna, fie cu o bidinea din paie de orez si a unei bucati de tabla îndoita în forma de „S”, o margine a
tablei este tinuta cu o mâna iar de cealalta margine se bate parul bidinelei.
A 3.6.7. Stropirea pastei de calcio se poate face si cu ajutorul unui dispozitiv de stropit
compus dintr-o cutie de metal în interiorul careia se roteste o perie cilindrica actionata de la exterior
cu o manivela. În cutie se toarna compozitia de zugraveala, care prin rotirea periei si lovirea
acesteia de o placuta rigida montata deasupra ei, împrastie stropii uniform pe pereti.
A 3.6.8. Primul strat se formeaza prin aplicarea unor stropi mai rari,
care se aplica înca
2-3 straturi pâna se uniformizeaza întreaga suprafata.
A 3.6.9. Colorarea peretilor pe care s-a aplicat calcio-vecchio marunt se face în general prin
aplicarea pe deasupra a unei zugraveli colorate, cu ajutorul unei pompe de zugravit. În cazul în care
se cere executarea unui calcio cu boabe colorate difer pasta se nuanteaza pentru fiecare strat în
parte înainte de aplicare. Calcio -vecchio marunt nu se patineaza.
A 3.6.10. Calcio -vecchio cu relief mare se aplica pe pereti negletuiti, tencuiti si driscuiti fin.
A 3.6.11. Pe tencuiala se aplica un grund dintr-o solutie de clei, preparata dupa cum s-a
indicat la pct. 5.3.3.1.4. Dupa aplicarea si uscarea g
se aplica pasta de ipsos cu o pensula
lata. Pasta se poate prelucra în diferite modele, cu un burete de cauciuc, cu un rulou de cauciuc care
are aplicat pe el un desen în relief sau prin simpla învârtire a pensulei perpendicular pe suprafata
peretelui si smulgerea pensulei de pe suprafata.
A 3.6.12. Pasta se prepara în mod similar ca la calcio -vecchio cu bob marunt, în care se
adauga 0,020 kg/m 2 ulei de in.
A 3.6.13. Dupa uscarea pastei se aplica o zugraveala , care dupa uscare poate ramâne
nepatinata sau poate fi patinata pentru obtinerea unor efecte estetice superioare.
A 3.6.14. Operatia de patinare consta în aplicarea pe rfurile reliefului de calcio-vecchio a
unei culori mai deschise sau mai închise decât culoarea de fond din adâncituri. Patinarea se poate
face si cu ceara colorata, preparata din ceara de albine diluata cu benzina în proportie de 1,5 kg
ceara la 8 litri benzina, la care se adauga colorant pâna la nuanta ceruta. Solutia de ceara în benzina
preparata cu cantitatile de mai sus este suficienta pentru patinarea a 10 m 2 de suprafata. Colorantii
folositi vor fi coloranti speciali solubili în grasimi si se vor prepara prin amestecarea în prealabil cu
putin ulei. Aplicarea stratului de ceara se face cu o cârpa moale, curata si uscata.
A 3.6.15. În lipsa colorantilor speciali pentru ceara, suprafata se poate patina cu o cârpa
înmuiata într-o zugraveala colorata cu adaos de clei, dupa uscarea careia se lustruieste cu ceara
necolorata.
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ANEXA nr. 4
FISA TEHNICA DE SECURITATE (SAFETY DATA SHEET)

„Fisa tehnica de securitate” (Safety Data Sheet) transmite informatii referitoare la
substantele si produsele clasificate ca agenti chimici periculosi, inclusiv informatii consistente si
precise din „ Raportul Chimic de siguranta”( Chemical Safety Report), astfel incât prevederile din
„Fisa tehnica de securitate” sa poata asigura utilizatorilor masurile necesare pentru protectia
sanatatii oamenilor si siguranta la locul de munca si în exploatare si protectia mediului ambiant.
Informatiile prevazute în „Fisa tehnica de securitate” permit evaluarea riscurilor , ca si stabilirea si
realizarea masurilor de prevenire si protectie a sanatatii oamenilor si mediului conform prevederilor
din Anexa II a Regulamentului (CE) nr 1907/2006, al Parlamentului european si al Consiliului
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restr ionarea substantelor chimice ( REACH); cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Cap. 1 – Identificarea substantei/amestecului si a societatii;
Cap. 2 – Identificarea pericolelor;
Cap. 3 – Compozitie/informatii privind componenti(ingredientele);
Cap. 4 – Masuri de prim ajutor;
Cap.5 – Masuri de stingere a incendiilor;
Cap.6 – Masuri în cazul pierderilor accidentale;
Cap.7 – Manipulare si depozitare;
Cap. 8 – Controlul expunerii/protectia personala;
Cap.9 – Proprietati fizice si chimice;
Cap. 10 – Stabilitate si reactivitate;
Cap. 11 – Informatii toxicologice;
Cap. 12 – Informatii ecologice;
Cap. 13 – Consideratii privind eliminarea;
Cap. 14 – Informatii privind transportul;
Cap. 15 - Informatii privind reglementarea;
Cap. 16 – Alte informatii .
Furnizorul unui produs are obligatia de a comunica informatii privind substantele aflate în
concentratii de peste 0,1% din greutate si care fac parte din categoria substantelor care trebuie
introduse în Anexa XIV din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 (CMR cat 1 si 2, persistente,
bioacumulative , toxice, etc).
„Fisa tehnica de securitate” va trebui pusa la dispozitie si pentru produsele care nu sunt
clasificate ca periculoase, în sensul prevederilor Regulamentul (CE) nr 1907/2006.
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