Sisteme de
finisaje interioare
Pentru profesionişti

FINISAJE INTERIOARE

CUPRINS
Sisteme pentru finisaje interioare pe suport mineral ........................................................................ 4
1. Sisteme pentru etapa de NIVELARE GROSIERĂ ŞI FINĂ ............................................................................. 5
sisteme pentru etapa de NIVELARE GROSIERĂ.............................................................................................. 5
sisteme pentru etapa de NIVELARE FINĂ........................................................................................................ 9
2. Sisteme pentru etapa de DECORARE............................................................................................................ 10
3. Componentele sistemelor ............................................................................................................................ 11
3.1 AMORSE.................................................................................................................................................. 11
3.2 TENCUIELI MECANIZATE......................................................................................................................... 12
3.3 GLETURI...................................................................................................................................................12
3.4 CHITURI PENTRU REPARAŢII................................................................................................................. 14
3.5 AMORSE PENTRU VOPSELE LAVABILE.................................................................................................. 15
3.6 VOPSELE LAVABILE PENTRU UZ UNIVERSAL........................................................................................ 15
3.7 AMORSE SPECIALE ................................................................................................................................ 16
3.8 VOPSELE LAVABILE PENTRU UZ SPECIALIZAT ..................................................................................... 17
4. Consumuri specifice ..................................................................................................................................... 18
4.1 Consumuri specifice în etapa de NIVELARE ........................................................................................... 18
4.2 Consumuri specifice în etapa de DECORARE ......................................................................................... 19

Sistem de nivelare şi finisare a pardoselilor ....................................................................................... 20
1. Descriere sistem .......................................................................................................................................... 20
2. Consumuri specifice ..................................................................................................................................... 22
3. Componente sistem ...................................................................................................................................... 22

www.apla.ro

3

FINISAJE INTERIOARE

Sisteme de finisaje interioare pentru pereţi şi tavane
Înainte de aplicare recomandăm:
√ evaluarea suportului şi remedierea viciilor de construcţie
(ex. infiltraţii de apă, igrasie, eflorescenţă)
√ respectarea timpului de uscare şi de maturare a suportului
√ curăţarea de eventualele urme de murdărie, praf, pete,
grăsimi, eflorescenţe sau mucegai, precum şi de elementele
metalice care pot rugini
√ îndepărtarea peliculelor mai vechi, neaderente, instabile sau
incompatibile (de tipul humei, varului, tapetului, vopselelor
pe bază de solvent)
√ asperizarea vopselelor lavabile vechi
√ remedierea eventualelor fisuri sau orificii mici

1 NIVELARE
1. nivelarea

Nivelare ﬁnă
Nivelare grosieră
Amorsare

d

Amorsare

e

b

Vopsire lavabilă

a

PERETE

Finisarea pereţilor şi
tavanelor presupune în
principiu două etape majore:
Exterior

4

c

2.2 DECORARE
decorarea

Interior
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APLA oferă un portofoliu complet de sisteme de nivelare şi de decorare pentru pereţi şi
tavane interioare, începand de la pregătirea suportului (reparare, amorsare), urmată de nivelare
(grosieră şi fină), până la decorarea, tratarea şi protejarea lui.
Recomandăm, în funcţie de tipul de suport şi de condiţiile de utilizare, următoarele sisteme:

a. Amorsare

fără umiditate

√ zidărie
√ tencuială
tradiţională

b. Nivelare grosieră

• AplaHydroStop Amorsă
Universală *

• AplaFill Încărcare

• AplaLux Amorsă de Interior **

• AplaFill Tencuială
mecanizată
Ipsos

• AplaFill Tencuială mecanizată
Ipsos - “șpriţ“ ***

• AplaFill 2 în 1

c. Nivelare fină

• AplaFill Finisaj
Interior
• AplaFill Glet
Pastă

d. Amorsare

• AplaLux Amorsă de
Interior
• AplaLux Amorsă
Opacă

• AplaFill 2 în 1

AplaFill Amorsă de Contact ****

√ beton

e. Vopsire lavabilă

• AplaChrom
• AplaLux
• AplaLux antibac terian
• AplaUltraMatt

• AplaFill 3 în 1

√ gips-carton
• AplaHydroStop Amorsă
Universală *

√ zidărie
cu umiditate
permanentă

condiţii de utilizare

SISTEME DE DECORARE

SISTEME DE NIVELARE

Tip suport

√ tencuială
tradiţională

• AplaLux Amorsă de Interior **

√ beton

AplaFill Amorsă de Contact

• AplaFill Tencuială Mecanizată
Ciment - “șpriţ“ ***

• AplaFill Tencuială
mecanizată
Ciment

• AplaFill Finisaj
Interior
• AplaFill Glet
Pastă

• AplaLux Amorsă de
Interior

• AplaLux Baie și
Bucătărie

* atât pentru suporturile absorbante, neabsorbante cât și pentru cele mixte (cu porţiuni alternante absorbante și neabsorbante), cu diluţie de 1:5
** pentru suporturile absorbante (de ex. cărămidă roșie sau BCA), sfărâmicioase sau foarte vechi, cu diluţie 1:4
*** pentru suporturile care vor fi acoperite cu tencuială mecanizată; se aplică în consistenţa fluidă (“șpriţ“), cu diluţie de cca. 400-410 litri apă/kg
**** pentru suprafeţe de beton tratate cu substanţe decofrante
***** pentru suportul care prezintă mucegai

1. Sisteme pentru etapa de nivelare grosieră şi fină
Nivelare grosieră - zidărie brută / tencuială tradiţională / beton
În funcţie de încărcarea necesară pentru nivelare, de condiţiile de umiditate din încăpere, precum şi de aspectul
estetic dorit a fi obţinut, recomandăm urmatoarele sisteme alcătuite din produsele corespunzătoare pentru fiecare
din fazele de amorsare, nivelare grosieră, respectiv nivelare fină.

amorsare

www.apla.ro
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nivelare fină
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pentru spaţii interioare cu umiditate normală
Nivelare grosieră

Denivelare (mm)

Amorsare

Tip suport

√ zidărie
√ tencuială
tradiţională

AplaHydroStop Amorsă
Universală **
AplaFill Tencuială mecanizată
Ipsos - “șpriţ“ ***

√ beton

Aspect

Straturi ulterioare

nu este cazul

<= 2 mm
AplaLux Amorsă de
Interior *

Nivelare Fină
****

2-10 mm

AplaFill 2 în 1, AplaFill Încărcare

10-20 mm

AplaFill Încărcare, AplaFill Tencuială
mecanizată Ipsos

AplaFill Finisaj
Interior

> 20 mm

AplaFill Încărcare (în mai
multe straturi)

AplaFill Glet Pastă

AplaFill Tencuială mecanizată

AplaFill 2 în 1

> 20 mm

Ipsos

vopsea lavabilă, tapet
perfect neted

alb imaculat

vopsea lavabilă, vopsea
alchidică

AplaFill Amorsă de Contact

pentru spaţii interioare cu umiditate permanentă (ex. băi, bucătării, pivniţe, subsoluri)
Tip suport

Denivelare (mm)

Amorsare

<= 2 mm
AplaLux Amorsă de Interior *
√ zidărie
√ tencuială
tradiţională

AplaHydroStop Amorsă
Universală **

Nivelare Fină
****

Aspect

Straturi ulterioare

nu este cazul

2-10 mm
10-20 mm

AplaFill Finisaj
Interior

> 20 mm

AplaFill Tencuială mecanizată
Ciment - “șpriţ“ ***
√ beton

Nivelare grosieră

> 20 mm

perfect neted

alb imaculat

vopsea lavabilă

AplaFill Glet Pastă
AplaFill Tencuială
mecanizată Ciment

AplaFill Amorsă de Contact

* pentru suport absorbant (de ex. cărămidă roșie sau BCA), sfărâmicios sau foarte vechi, diluţie 1:4
** pentru suport absorbant (de ex. cărămidă roșie sau BCA), sfărâmicios sau foarte vechi, diluţie 1:6
*** pentru suport foarte puternic absorbant (anumite tipuri de cărămidă BCA) sau în cazul în care temperatura mediului ambiant este mare
**** dacă au trecut mai mult de 7 zile de la nivelarea grosieră, atunci înainte de nivelarea fină se amorsează cu AplaLux Amorsă de Interior, diluată 1:4

Nivelarea grosieră a pereţilor şi tavanelor este necesară pentru denivelări ale suportului de peste 2 mm, iar la alegerea
tipului de mortar recomandăm să se ţină cont de performanţa de încărcare per strat fără risc de micro-fisurare:
grosime maximă pe strat
TAVAN

max 20 mm
max 30 mm
max 40 mm

PERETE

grosime maximă pe strat

max 10 mm

max 10 mm
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AplaFill 2-in-1

max 10 mm

max 10 mm

AplaFill Încărcare TAVAN AplaFill Tencuială
mecanizată Ipsos

max 10 mm
AplaFill Tencuială
mecanizată Ciment

AplaFill Încărcare (în mai multe straturi
cu sau fără plasă)

AplaFill Tencuială
mecanizată Ipsos
AplaFill Tencuială
mecanizată Ciment
AplaFill Tencuială
mecanizată Ipsos
AplaFill Tencuială
mecanizată Ciment
www.apla.ro
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În cazul denivelărilor de peste 20 mm, pentru reducerea timpului de execuţie (cu până la 40%) şi a costului
pe metru pătrat cu manopera şi materialele (cu până la 20%), recomandăm ca în etapa de nivelare grosieră
aplicarea să se facă mecanizat prin utilizarea unuia dintre următoarele produse:

AplaFill
Tencuială mecanizată
pe bază de ciment

AplaFill
Tencuială mecanizată
pe bază de ipsos

AplaFill Tencuială mecanizată pe bază de ipsos şi varianta ei cu perlită (AplaFill Tencuială mecanizată uşoară pe bază de
ipsos) se utilizează în încăperile cu umiditate normală, pentru nivelarea grosieră a zidăriilor din cărămidă, BCA, bolţari, a
suprafeţelor din beton şi a tencuielilor din mortar tradiţional.
Pentru spaţiile cu umiditate permanentă sau accentuată de exemplu în băi, pe suprafeţele vechi mixte, degradate, care
necesită recondiţionare, pe tencuielile cu rugozitate sau cu denivelări mari, recomandăm aplicarea de AplaFill Tencuialăo
mecanizată pe bază de ciment, în varianta pentru sezon cald sau în cea pentru sezon rece cu aplicare începând de la -5 C.
Spre deosebire de alte tencuieli mecanizate pe bază de ciment care crează senzaţia de frig, această tencuială, datorită
conţinutului în perlită, realizează un efect termoizolant combinat cu o bună permeabilitate la vaporii de apă, asigurând
astfel confortul în încăpere. Mai mult, stratul creat este practic incombustibil şi foarte rezistent.

Aplicarea mecanizată mai aduce şi următoarele beneficii:
√ eficientizarea operaţională
mai puţine straturi datorită încărcărilor mari ce pot fi realizate per strat
precizie prin predozarea şi mixarea produselor prăfoase în fabrică
pierderi de material minime şi timp de lucru foarte bun prin aditivare
uscare rapidă
√ obţinerea unui aspect estetic ireproşabil, de pelicula netedă (“oglindă”) cu fiabilitate mai mare
√ reducerea la minim a riscului de apariţie a fisurilor, chiar şi pentru aplicări în straturi groase succesive
prin aditivare specială
√ obţinerea unei suprafeţe netede, foarte rezistente şi permeabile la vaporii de apă

Pentru a mări productivitatea aplicării tencuielii mecanizate
şi pentru a economisi timp şi bani, recomandăm utilizarea
maşinii de tencuit în tandem cu un transportor pneumatic
care transportă complet automat, fără a genera praf,
mortare uscate. Astfel, maşina de tencuit nu mai trebuie
mutată pe fiecare etaj unde are loc aplicarea, ci rămâne la
parterul clădirii unde poate fi alimentată cu uşurinţă cu sacii
de tencuială. Cu ajutorul transportorului pneumatic mortarul
este împins de la parter pe o distanţă de peste 100 m,
nemaifiind necesară utilizarea unui siloz.

www.apla.ro
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Aplicarea tencuielilor mecanizate AplaFill Tencuială pe bază ipsos şi AplaFill Tencuială pe bază de ciment presupune
următoarea succesiune de operaţii:

1. amorsarea suportului

2. montarea șinelor de ghidaj

5. nivelarea stratului 1 de tencuială
mecanizată (cu H-carda)

3. montarea profilelor de colţ

6. înglobarea plasei de armare în stratul 1
de tencuială mecanizată

4. aplicarea stratului 1
de tencuială mecanizată

7. aplicarea stratului 2
de tencuială mecanizată

(la schimbarea direcţiei planurilor / tipului de suport)

8. nivelarea stratului 2 de tencuială
mecanizată (cu H-carda)

11.finisarea grosieră a
tencuielii (cu T-carda)

9. aplicarea stratului 3

12. finisarea cu ajutorul cuţitului de glet

10. nivelarea stratului 3
de tencuială mecanizată (cu H-carda)

13. finisarea umedă cu gletiera de burete

13. .......

www.apla.ro
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Nivelare fină
Dacă au trecut mai mult de 7 zile de la nivelarea grosieră, recomandăm ca înainte de nivelarea fină să se amorseze cu AplaLux
Amorsă de Interior, diluată 1:4.
În cazul în care suprafeţele pereţilor sau tavanelor prezintă denivelări mai mici de 2 mm, se poate trece direct la faza de nivelare
fină fără a mai trece prin cea de nivelare grosieră. Recomandăm ca alegerea tipului de mortar pentru nivelarea fină a peretelui sau
tavanului să ţină cont de compatibilitatea cu stratul anterior, de condiţiile de funcţionare, precum şi de aspectul estetic final al
finisajului:

Aspect
ciment alb

AplaFill Finisaj Interior

rășină acrilică

AplaFill PASTĂ

ipsos

AplaFill 2 în 1

Straturi ulterioare

perfect neted

alb imaculat

fin

alb

vopsea lavabilă
vopsea lavabilă, vopsea alchidică

Dacă suportul este perfect plan, nu mai este necesară nicio nivelare fină înainte de etapa de decorare, pentru eventualele mici corecţii
(ex. găuri de cuie) putându-se utiliza AplaFill Chit colorat în nuanţa vopselei lavabile, dacă este cazul.

Plăci gips - carton
O variantă mai rapidă şi din ce în ce mai des utilizată pentru nivelarea pereţilor şi a tavanelor este acoperirea lor cu plăci
din gips carton.
În acest caz nu mai este necesară operaţia de nivelare grosieră întrucât suprafaţa este plană.
Singura denivelare apare la îmbinările plăcilor de gips-carton, pentru a căror nivelare recomandăm AplaFill 3 în 1,
întrucât nu scade în rost după uscare şi nici nu prezintă risc de fisurare, datorită conţinutului de fibre sintetice.
Condiţii
de umiditate
normală

Amorsare
AplaLux amorsă
de interior

Chituire rosturi
AplaFill 3 în 1

Şpăcluire *
AplaFill 3 în 1
AplaFill Glet Pastă
AplaFill Finisaj interior

* pe întreaga suprafaţă a plăcii de gips-carton pentru uniformizarea gradului de absorbţie

În cazul în care pereţii sau tavanele nu prezintă denivelări mari, nu mai este necesară montarea plăcilor de gips-carton
cu ajutorul cadrelor metalice, ci pot fi fixate, prin lipire, cu ajutorul AplaFill 3 în 1.
Pentru a reduce consumul de vopsea lavabilă din etapa de decorare, dar şi pentru a uniformiza gradul de absorbţie al
suportului recomandăm gletuirea întregii suprafeţe a plăcilor de gips-carton cu unul dintre următoarele produse:
√ AplaFill 3 în 1, simplificând astfel procurarea materialelor pentru finisare, prin utilizarea unui singur produs în 3
scopuri: chituire rosturi, lipire, şpăcluire
√ AplaFill Finisaj Interior sau AplaFill Glet Pastă pentru un aspect perfect neted şi de un alb imaculat
√ AplaFill 2 în 1 pentru un aspect fin şi alb

AplaFill 3 ÎN 1
Gips Carton
www.apla.ro

AplaFill FINISAJ
Glet ciment alb

AplaFill FINISAJ
Glet pastă

AplaFill 2 ÎN 1
Nivelare şi finisaj
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2. Sisteme pentru decorare
Sistemele pentru decorare interioară cu peliculă netedă sunt formate în mod uzual dintr-un strat de amorsă şi două
straturi de vopsea lavabilă şi se aplică peste gleturi, tencuieli de var şi ciment, beton, gips-carton şi alte tipuri de
suporturi minerale.
√ Amorsele au rolul de a stabiliza şi consolida stratul suport, conferă un aspect uniform vopselei lavabile, măresc
aderenţa vopselei lavabile pe suport şi reduc consumul de vopsea lavabilă.
√ Vopselele lavabile au rol atât în finisarea decorativă cât şi în protecţia pereţilor şi a tavanelor atunci când conţin
ingrediente specializate.
Recomandăm următoarele sisteme pentru uz universal, respectiv pentru uz specializat, aplicarea lor făcându-se atât manual,
cât şi mecanizat, cu pompe airless:

SISTEME DE DECORARE

uz specializat

uz universal

Amorsare

Vopsire lavabilă

• AplaLux Amorsă de Interior
• AplaLux Amorsă Opacă *

• AplaLux antibacterian

antibacterian
umiditate accentuată

• AplaChrom
• AplaLux

• AplaLux Amorsă de Interior
• AplaLux Amorsă Opacă *

• AplaLux Baie și Bucătărie
• AplaUltraMatt

estompare imperfecţuni

* dacă se utilizeaza AplaLux Amorsa Opacă este suficient 1 strat de vopsea lavabilă
** numai pentru suportul pe care s-a instalat deja mucegaiul

Vopselele lavabile sunt disponibile atât în
varianta albă sau superalbă, cât şi în varianta
colorată, utilizând sistemul de colorare
kolorator.
kolorator este primul sistem digital universal
de colorare pentru vopsele decorative din
România. Atributul de „universal”, înscris în
logo prin simbolul sumei (∑) a fost câştigat
prin faptul că, pe lângă propriul paletar de
peste 1000 nuanţe, poate reproduce şi orice
culoare existentă în paletarele
de pe piaţa din România. Toate produsele
colorate pe sistemul kolorator sunt de o
calitate excepţională, coloranţii având
conţinut ZERO de Compuşi Organici Volatili
(COV) şi rezistenţă la lumină şi intemperii,
iar reproducerea culorii din paletar făcându-se cu mare acurateţe.

Tehnologia Rezistens garantează durabilitatea
culorii prin intermediul pigmenților de culoare
de calitate superioară.
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3. Componentele sistemelor
3.1. AMORSE
3.1.1 Amorse de reglare a absorbţiei şi aderenţei în spaţii cu umiditate normală
AplaLux
Amorsă concentrată pentru interior

0,75L; 3L; 10L

AMBALARE:

Amorsă concentrată pentru interior care stabilizează suportul şi
creează o suprafaţă aderentă asigurând o bună aplicare şi un
consum redus de vopsea.

APLICARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 1-2 straturi

Performanţe:
√ stabilizează stratul suport pentru finisare
√ măreşte aderenţa stratului de nivelare la suport
√ conferă aspect uniform vopselei

RANDAMENT:

18-24 mp/l/1 strat (în
funcţie de tip suport şi
mod de aplicare)

USCARE:

2-4 ore uscare pentru reacoperire
24 ore uscare finală

Se recomandă ca după aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de
încărcare şi AplaFill glet de finisaj pentru interior sau AplaFill 2 în 1 glet
de nivelare şi finisaj se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru
interior. Suprafeţele contaminate cu mucegai se tratează cu soluţii
antimucegai, după care se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru
interior în sistem cu vopseaua.

5 - 30

°C

INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

3.1.2 Amorse de reglare a absorbţiei şi aderenţei în spaţii cu umiditate în exces
AplaHydroStop
Amorsă universală superconcentrată
Dispersie apoasă superconcentrată care se utilizează pentru
amorsarea unei diversităţi mari de suprafeţe cu scopul de a
consolida suportul pentru finisare, inclusiv în spaţiile cu umiditate
în exces.
Performanţe:
√ consolidează suporturile slabe, sfărâmicioase sau microfisurate
prin penetrarea suportului în adâncime mare (min 5 mm)
√ reduce absorbţia de apă a suporturilor, fixează praful şi măreşte
aderenţa stratului de nivelare la suport
√ permite utilizarea unei cantităţi mici de produs datorită
concentraţiei foarte mari de răşină (cca 40%)
Aplică AplaHydroStop amorsă universală în sistem cu şapele autonivelante
AplaNivello, hidroizolaţiile AplaWaterBlockFlex 1K, AplaHydroStop 2K
Flex, membrană hidroizolatoare lichidă pentru acoperişuri AplaHydroStop
Reflecta sau cu tencuielile şi gleturile AplaFill.

5L
5L

AMBALARE:
AMBALĂRI:

bidinea, pensulă, trafalet, pompa
airless, pistol cu aer comprimat
1 strat

APLICARE:

RANDAMENT:

USCARE:

suporturi neabsorbante: între
30 ml şi 100 ml/m²
suporturi absorbante: între
40 ml şi 200 ml/m².
timpul de uscare necesar
pe suporturi absorbante,
inclusiv lemn: cca. 4-6 ore
timpul de uscare necesar
pe suporturi neabsorbante:
cca. 10-12 ore
5 - 35

°C

APLICARE

EXTERIOR/INTERIOR

TEMPERATURĂ
APLICARE

3.1.3 Amorse de reglare a aderenţei
AplaFill Contact
Amorsă de contact pentru beton şi mortare
Amorsă pe bază de copolimeri în dispersie apoasă, nisip de cuarţ,
pigmenţi, extenderi şi aditivi de finisare care se utilizează în
î scopul
îmbunătăţirii aderenţei mortarelor la suporturi minerale netede şi
neabsorbante (exemplu betonul decofrat).
Performanţe:
√ îmbunătăţirea semnificativă a aderenţei mortarelor la suporturi
minerale lucioase
√ rezistenţă sporită la alcalinitate datorită nisipului cuartos
√ control foarte bun al aplicării omogene pe întreaga suprafaţă
datorită colorării
Aplică AplaFill amorsă de contact în sistem cu AplaFill Tencuială
mecanizată pe bază de ipsos, finisează cu AplaFill glet de finisaj pentru
interior sau AplaFill 2 în 1, aplică AplaLux amorsă concentrată pentru
interior şi finisează cu vopselele lavabile de interior APLA.

www.apla.ro

AMBALĂRI:
AMBALARE:
AMBALĂRI:

cu pensula sau rola
1 strat
nu se diluează

APLICARE:

RANDAMENT:

USCARE:

15L
15L
5L

12-16 mp/l/1 strat (în
funcţie de tip suport şi
mod de aplicare)
12 ore uscare până la stratul
următor
24 ore uscare finală
10 - 30

°C

EXTERIOR/INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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3.2. TENCUIELI MECANIZATE
AplaFill Tencuială mecanizată pe bază
de ipsos
Tencuială mecanizată pe bază de ipsos aditivat, care se utilizează la
interiorul clădirilor civile şi industriale, pentru nivelarea grosieră
(egalizarea) pereţilor sau tavanelor în spaţii cu umiditate normală.
Performanţe:
√ încărcări în straturi de grosime mare, de până la 40 mm pe
pereţi şi 15 mm pe tavane, fără risc de apariţia fisurilor
√ creează o suprafaţă foarte rezistentă şi permeabilă la vaporii de
apă
√ nu mai necesită glet de încărcare datorită fineţei mari a suparafeţei

AMBALĂRI:
AMBALARE:

2525kg
kg

APLICARE:

mecanizată sau cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 90 min

RANDAMENT:
GROSIME
STRAT:

0,8 kg/mp în strat de 1 mm
grosime
între 2 - 40 mm
minim 48 ore uscare înaintea
aplicării finisajului (grosime
medie strat 10 mm)
7 zile uscare şi maturare
completă

USCARE:

Aplică AplaFill tencuială mecanizată pe bază de ipsos în sistem cu
AplaFill amorsă de contact, finisează cu AplaFill finisaj, amorsează cu
AplaLux amorsă concentrată de interior şi vopseşte cu lavabile APLA.

5 - 30

°C

INTERIOR

AplaFill Tencuială mecanizată pe bază
de ciment
Produs premixat pe bază de ciment în amestec cu agregate uşoare
(perlită) şi cu aditivi, care se utilizează la interiorul şi exteriorul
clădirilor civile şi industriale, pentru nivelarea grosieră (egalizarea)
pereţilor sau tavanelor, inclusiv în spaţiile cu umiditate permanentă
(băi, bucătării).
Performanţe:
√ încărcări în straturi de grosime mare, de până la 30 mm pe pereţi
şi 15 mm pe tavane, fără risc de apariţie a fisurilor;
√ creează o suprafaţă foarte rezistentă şi permeabilă la vaporii de apă;
√ nu mai necesită glet de încărcare datorită fineţei mari a suprafeţei
√ uscare rapidă, indiferent de grosimea stratului, chiar şi la
temperaturi ambientale mici

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

AMBALĂRI:
AMBALARE:

2525kg
kg

APLICARE:

mecanizată sau cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 180 min

RANDAMENT:

0,9 - 1,1 kg/mp în strat de 1 mm
grosime

GROSIME
STRAT:

între 2 - 30 mm
minim7 zile uscare
înaintea aplicării vopselei
28 zile uscare şi maturare
completă

USCARE:

Aplică AplaFill tencuială mecanizată pe bază de ciment în sistem cu
AplaFill amorsă de contact, finisează cu AplaFill finisaj, amorsează cu
AplaLux amorsă concentrată de interior şi vopseşte cu lavabile APLA.

0 - 30

°C

TEMPERATURĂ
APLICARE

APLICARE

EXTERIOR/INTERIOR

3.3. GLETURI
AplaFill Încărcare
Glet de încărcare pe bază de ipsos
Produs pe bază de ipsos aditivat, care se utilizează la interiorul
clădirilor civile şi industriale, pentru nivelarea grosieră a pereţilor
sau tavanelor, putând înlocui tinciul tradiţional sau tencuielile,
aplicate manual sau mecanizat, pe bază de ipsos.
Performanţe:
√ încărcări în straturi de grosime mare, de până la 20 mm fără
risc de apariţie a fisurilor
√ creează o suprafaţă foarte rezistentă şi foarte permeabilă la
vaporii de apă
√ aplicarea fără riscuri chiar şi în spaţii cu umiditate şi condens
(băi şi bucătării), pe zonele unde nu se aplică faianţă

AMBALARE:

25kg

APLICARE:

mecanizată sau cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 60 min

RANDAMENT:

0,8 - 3kg/mp în funcţie de
grosimea stratului aplicat

GROSIME
STRAT:

între 2 - 15 mm

USCARE:

minim 48 ore uscare înaintea
aplicării finisajului (grosime
medie strat de 5mm)

Aplică AplaFill glet de încărcare în sistem cu AplaFill finisaj,
amorsează cu AplaLux amorsă concentrată pentru interior şi finisează
cu vopselele lavabile de interior APLA.

5 - 30

°C

INTERIOR

12

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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AplaFill 2 ÎN 1
Glet de nivelare şi finisaj pe bază de ipsos
Pudră fină pe bază de ipsos aditivat cu răşini şi fibre, care se
utilizează la interiorul clădirilor civile şi industriale pentru nivelarea
în doi timpi (încărcare grosieră şi finisare) a pereţilor sau tavanelor.
Performante:
√ simplifică operaţiunile de gletuire, pentru că poate fi folosit atât
la încărcare cât şi la finisare
√ conţine microfibre sintetice, care reduc riscul apariţiei fisurilor
√ creează suprafeţe albe, fine, fără pori, gata de vopsire cu vopsele
lavabile sau alchidice
√ foarte permeabil la vaporii de apă, reducând riscul de condens
√ ajută la diminuarea consumului de vopsea lavabilă
√ datorită rezistenţei foarte bune la abraziune, reprezintă suportul
ideal pentru vopsirea cu vopsele alchidice sau cu vopsele epoxidice,
pe pereţi
Pentru denivelări mai mari, aplică AplaFill 2 în 1 glet de nivelare şi
finisaj în sistem cu AplaFill finisaj, amorsează cu AplaLux amorsă
concentrată pentru interior şi finisează cu vopselele lavabile de
interior APLA.

AplaFill Finisaj Interior
Glet pe bază de ciment alb pentru finisaj
interior
Produs ultrafin pe bază de ciment alb aditivat, ce se utilizează la
interiorul clădirilor civile şi industriale, pe pereţi sau tavane, pentru
realizarea stratului de finisaj necesar înaintea operaţiei de vopsire
cu vopsele lavabile sau a aplicării de tapet.
Performanţe:
√ creează o suprafaţă de un alb imaculat, perfect netedă, fină şi
fără pori
√ ajută substanţial la reducerea consumului de vopsea lavabilă
√ lucrabilitate inegalabilă, consistenţă fină şi cremoasă

AMBALĂRI:
AMBALARE:

2520kg
kg

APLICARE:

cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 90 min

RANDAMENT:

0,8 kg/mp în strat de 1 mm
grosime

GROSIME
STRAT:

între 0,5 - 10 mm
minim 48 ore uscare înaintea
aplicării vopselei
7 zile uscare şi maturare
completă

USCARE:

5 - 30

°C

APLICARE

INTERIOR

5 kg; 25kg

AMBALARE:
APLICARE:
TIMP DE
LUCRU:
RANDAMENT:
GROSIME
STRAT:

TEMPERATURĂ
APLICARE

cu gletiera
cca. 240 min
0,8 kg/mp în strat de 1 mm
grosime
max. 2 mm
minim 2 zile uscare înaintea
aplicării vopselei sau a
tapetului
28 zile uscare şi maturare
completă

USCARE:

Aplică AplaFill glet de finisaj pentru interior în sistem cu AplaFill glet de
încărcare, amorsează cu AplaLux amorsă concentrată pentru interior şi
finisează cu vopselele lavabile de interior APLA.

8 - 35

°C

APLICARE

INTERIOR

AplaFill Finisaj Glet Pastă
Glet alb gata preparat pentru finisaj interior
Glet ultrafin gata preparat, pe bază de răşini acrilice în dispersie
apoasă, ce se utilizează la interiorul clădirilor civile şi industriale,
pe pereţi sau tavane, pentru realizarea stratului de finisaj necesar
înaintea operaţiei de vopsire cu vopsele lavabile sau a aplicării
tapetului.
Performanţe:
√ timp de lucru nelimitat (în perioada de valabilitate) ceea ce
permite reutilizarea materialului rămas în găleată
√ timp scurt de uscare, permite continuarea rapidă a lucrării
√ gata de folosire
√ creează o suprafaţă de un alb imaculat, perfect netedă şi fină,
ce reduce substanţial consumul de vopsea lavabilă
√ poate fi colorat cu pigmenţii folosiţi la vopselele lavabile
compatibil cu orice tip de suport
Aplică AplaFill glet de finisaj în pastă pentru interior în sistem cu
AplaFill glet de încărcare, amorsează cu AplaLux amorsă concentrată
pentru interior şi finisează cu vopselele lavabile de interior APLA.

www.apla.ro

AMBALARE:

TEMPERATURĂ
APLICARE

5kg; 20kg

APLICARE:

cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

nelimitat

RANDAMENT:

0,8 kg/mp în strat de 1 mm
grosime

GROSIME
STRAT:

max. 2 mm

USCARE:

4 ore uscare pentru şlefuire
24 ore uscare completă

8 - 35

°C

INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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AplaFill Finisaj Exterior
Glet de finisaj pe bază de ciment alb, pentru
exterior şi interior

AMBALĂRI:
AMBALARE:

255kg;
kg 20kg

APLICARE:

cu gletiera

Produs ultrafin pe bază de ciment alb aditivat cu silicon şi cu răşini,
cca. 90 min
ce se utilizează la exteriorul şi la interiorul clădirilor civile şi industriale, TIMP DE
LUCRU:
pentru realizarea stratului de finisaj necesar înaintea operaţiei de
vopsire cu vopsele lavabile.
0,8 kg/mp în strat de 1 mm
RANDAMENT:
La interiorul clădirilor, este în mod particular recomandat pentru
grosime
spaţiile cu umiditate mare unde se poate forma condens pe pereţi:
băi, bucătării, saune, băi termale etc.
GROSIME
max. 2 mm
Performanţe:
STRAT:
√ rezistenţă excepţională în spaţiile cu umiditate mare datorită
minim 2 zile uscare înaintea
USCARE:
aditivării cu silicon
aplicării vopselei
√ lucrabilitate inegalabilă, consistenţă fină şi cremoasă
28 zile uscare şi maturare
√ ajută substanţial la reducerea consumului de vopsea lavabilă
completă
√ creează o suprafaţă de un alb imaculat, perfect netedă, fină şi fără
pori
Aplică AplaFill glet de finisaj pentru exterior în sistem cu AplaFill tencuială
8 - 30
mecanizată pe bază de ciment, amorsează cu AplaLux amorsă
°C
concentrată pentru exterior şi finisează cu vopselele lavabile de exterior
TEMPERATURĂ
EXTERIOR/INTERIOR APLICARE
APLA.
APLICARE

AplaFill 3 ÎN 1
Chit pe bază de ipsos, pentru gips-carton
Pudră fină pe bază de ipsos în amestec cu aditivi, răşini şi fibre
sintetice, care se utilizează, la interiorul clădirilor civile şi industriale,
pentru umplerea rosturilor de la plăcile de gips-carton, precum şi
pentru şpăcluirea (gletuirea) acestora şi lipirea pe pereţi.
Performanţe:
√ simplifică alegerea materialelor pentru diverse operaţii întrucât
poate fi folosit în scopuri multiple: gletuire, umplere rosturi, lipire
plăci de gips-carton pe pereţi, lipire colţare şi benzi de colţ
√ nu scade în rost, după uscare
√ aditivat cu fibre de mătase sintetică şi răşini ce previn apariţia
fisurilor
√ permite un timp de lucru extins, de cca. 2 ore
√ creează un strat alb, uniform, neted, fără pori şi foarte aderent
√ ajută la diminuarea consumului de vopsea lavabilă
Aplică AplaFill 3 în 1 chit pentru gips carton în sistem cu AplaLux
amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile de
interior APLA. Pentru suprafețe de beton sau alte suprafețe lucioase,
amorsează cu AplaFill amorsă de contact.

AMBALARE:

5 kg; 20kg

APLICARE:

cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 120 min

RANDAMENT:

0,3 kg/mp - 0,5 kg/mp

GROSIME
STRAT:

max. 2 mm
4 - 6 ore uscare pentru
şlefuire
24 ore uscare pentru vopsire

USCARE:

5 - 35

°C

INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

3. 4. CHITURI PENTRU REPARAŢII
AplaFill Chit de cuţit
Chit pentru uz interior şi exterior, pe bază de dispersii apoase
de răşini sintetice, extenderi, plastifianţi, aditivi reologici şi
conservanţi care se utilizează pentru mici reparaţii de umplere
şi uniformizare a suprafeţelor minerale şi din lemn.
Performanţe:
√ uscare rapidă fără fisurare
√ uşor de şlefuit fără a genera praf în exces
√ lucrabilitate foarte bună
√ aderenţă foarte bună
După finalizarea reparaţiilor cu AplaFill chit de cuţit, amorsează cu AplaLux
amorsă concentrată pentru interior şi finisează cu vopselele de interior din
gama APLA.

0,8kg; 5kg

AMBALARE:
APLICARE:

cu gletiera sau şpaclul

TIMP DE
LUCRU:

nelimitat

RANDAMENT:

300 g/mp la chituire
200 g/mp la şpăcluire

GROSIME
STRAT:

max. 2 mm

USCARE:

2 ore uscare pentru şlefuire
3-5 ore uscare pentru
vopsire
10 - 30

°C

EXTERIOR/INTERIOR
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APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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3. 5. AMORSE PENTRU VOPSELE LAVABILE
AMBALĂRI:
AMBALARE:

250,75L;
kg 3L; 10L

AplaLux Amorsă concentrată
pentru interior

APLICARE:

Amorsă concentrată pentru interior care stabilizează suportul şi
creează o suprafaţă aderentă asigurând o bună aplicare şi un
consum redus de vopsea.

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 1-2 straturi

RANDAMENT:

18-24 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)

DILUŢIE:

1:1- 1:4

USCARE:

2 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare finală

Performanţe:
√ stabilizează stratul suport pentru finisare
√ reduce consumul de vopsea lavabilă
√ mărește aderența stratului de nivelare la suport
√ conferă aspect uniform vopselei
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare şi AplaFill
glet de finisaj pentru interior sau AplaFill 2 în 1 glet de nivelare şi finisaj
se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior.
Suprafeţele contaminate cu mucegai se tratează cu soluţii antimucegai,
după care se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior în
sistem cu vopseaua.

5 - 30

°C

APLICARE

INTERIOR

TEMPERATURĂ
APLICARE

3. 6. VOPSELE LAVABILE PENTRU UZ UNIVERSAL
AplaLux Vopsea superlavabilă albă
pentru interior
Vopsea superlavabilă albă pentru interior în dispersie apoasă
care se utilizează pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor d
din
gips carton, beton sau zidărie.
Performanţe:
√ putere mare de acoperire
√ peliculă cu grad de alb ridicat şi stabil în timp
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă
√ aplicare uşoară, fără stropire sau curgere
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare şi AplaFill
glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill glet de
nivelare şi finisaj, se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior
în sistem cu vopseaua.

AplaChrom
Vopsea lavabilă albă pentru interior
Vopsea lavabilă albă AplaChrom în dispersie apoasă care se
utilizează pentru decorarea şi protecţia suprafeţelor de gips-c
gips-carton,
beton sau zidărie.
Performanţe:
√ raport calitate-preţ foarte bun
√ putere bună de acoperire
√ peliculă cu grad de alb ridicat şi stabil în timp
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare și AplaFill glet
de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill glet de nivelare și
finisaj, se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior în sistem cu
vopseaua.

www.apla.ro

18L; 25L

AMBALARE:
APLICARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

RANDAMENT:

12-16 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)
6 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare totală

USCARE:

5 - 30

°C

INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

AMBALARE:

18L; 25L

APLICARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

RANDAMENT:

10-14 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)

USCARE:

6 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare finală
5 - 30

°C

INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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AplaLux Vopsea superlavabilă colorată
pentru interior şi exterior
Vopsea superlavabilă colorată în dispersie apoasă care se utilizează
pentru decorarea și protecția suprafețelor de gips-carton, beton
sau zidărie la interior sau exterior.
Performanţe:
√ peste 900 nuanţe deosebit de rezistente în timp obţinute pe
sistemul de colorare kolorator din 3 baze: pastel, transparentă
şi accent
√ putere mare de acoperire
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă

2,25L; 9L

AMBALARE:
APLICARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

RANDAMENT:

12-14 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)
6 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare finală

USCARE:

5 - 30

°C

După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare şi AplaFill
glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill glet de
nivelare şi finisaj, se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior
în sistem cu vopseaua.

AplaChrom
Vopsea lavabilă colorată pentru interior
Vopsea lavabilă colorată AplaChrom în dispersie apoasă care se
utilizează pentru decorarea şi protecţia suprafeţelor de gips-carton,
beton sau zidărie.
Performanţe:
√ peste 540 nuanţe deosebit de rezistente în timp obţinute pe
sistemul de colorare kolorator din bază pastel
√ raport calitate-preţ foarte bun
√ putere bună de acoperire
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare și AplaFill glet
de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill glet de nivelare şi
finisaj, se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior în sistem cu
vopseaua.

APLICARE

EXTERIOR/INTERIOR

AMBALĂRI:
AMBALARE:

TEMPERATURĂ
APLICARE

2,25L; 9L
cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

APLICARE:
RANDAMENT:

12-14 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)
6 ore pentru reacoperire
24 ore uscare finală

USCARE:

5 - 30

°C

INTERIOR

TEMPERATURĂ
APLICARE

APLICARE

3. 7. AMORSE SPECIALE
AplaLux
Amorsă opacă pentru interior
Amorsă opacă pentru interior care creează o suprafaţă aderentă
asigurând o aplicare bună şi un consum redus de vopsea. Creează
o peliculă suficient de opacă pentru finalizarea acoperirii cu 1 strat
de vopsea lavabilă. Se utilizează pentru amorsarea la interior a
oricăror suprafeţe minerale.
Performanţe:
√ suficient de opacă pentru finisare cu numai 1 strat de vopsea
√ reduce substanţial manopera, timpul de execuţie şi cantitatea
de lavabilă necesară pentru finisare
√ formează barieră la săruri
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare şi AplaFill glet
de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill 2 în 1 glet de
nivelare şi finisaj, se aplică AplaLux amorsă opacă pentru interior în sistem
cu vopseaua lavabilă. Suprafeţele contaminate cu mucegai se tratează cu
soluţii antimucegai, după care se aplică AplaLux amorsă opacă în sistem cu
sistem cu vopseaua lavabilă.

AMBALARE:

3L; 10L; 15L; 25L

APLICARE:

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 1-2 straturi

DILUŢIE:

nediluat

RANDAMENT:

12-15 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)

USCARE:

6 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare totală

5 - 30

°C

INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

www.apla.ro
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3. 8. VOPSELE LAVABILE PENTRU UZ SPECIALIZAT
AplaUltraMatt
Vopsea superlavabilă albă mată pentru
interior

AMBALARE:

18L; 25L

APLICARE:

Vopsea superlavabilă în dispersie apoasă un aspect mat şi uniform
care se utilizează pentru decorarea şi protecţia suprafeţelor de
gips - carton, beton sau zidărie.

cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

RANDAMENT:

12-16 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)

Performanţe:
√ peliculă opacă şi mată estompează imperfecţiunile suportului (mai
ales pe suprafeţe "open-space")
√ putere mare de acoperire
√ peliculă cu grad de alb ridicat şi stabil în timp
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă
√ aplicare uşoară, fără stropire sau curgere
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare și AplaFill glet
de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill 2 în 1 glet de
nivelare şi finisaj, se aplică AplaLux amorsă opacă pentru interior în sistem
cu vopseaua.

AplaLux
Vopsea superlavabilă albă, pentru
baie şi bucătărie

Vopsea superlavabilă în dispersie apoasă pentru spaţii interioare
expuse la umiditate(baie, bucătărie, subsoluri, etc.) ce conferă
suprafeţei vopsite rezistentă la mucegai.
Performanţe:
√ rezistenţă la mucegai
√ putere mare de acoperire
√ peliculă cu grad de alb ridicat şi stabil în timp
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă
√ aplicare uşoară, fără stropire sau curgere
După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare și AplaFill glet
de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb aplică AplaLux amorsă
concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua. Suprafeţele contaminate
cu mucegai se tratează cu soluţii antimucegai, după care se aplică AplaLux
amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua.

AplaLux
Vopsea lavabilă albă, cu efect antibacterian

Vopsea lavabilă albă în dispersie apoasă pentru spaţii interioare care
se utilizează pentru protecţia antibacteriană a spaţiilor de locuit
(dormitoare, băi, bucătării), şi a spațiilor publice (instituţii, săli de
cursuri şi grădiniţe, spaţii de producţie şi industrie alimentară, zone
de sănătate publică etc.)
Performanţe:
√ rezistenţă la bacterii *
√ putere mare de acoperire
√ peliculă cu grad de alb ridicat şi stabil în timp
√ peliculă permeabilă la vaporii de apă
√ aplicare uşoară, fără stropire sau curgere

5 - 30

°C

INTERIOR

AMBALĂRI:
AMBALARE:
APLICARE:

www.apla.ro

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

252,5L;
kg 10L
cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi

RANDAMENT:

12-16 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)

USCARE:

6 ore pentru reacoperire
24 ore uscare finală

5 - 30

°C

INTERIOR

APLICARE

AMBALARE:
APLICARE:
RANDAMENT:
USCARE:

TEMPERATURĂ
APLICARE

2,5L; 10L
cu pensula, rola sau prin
pulverizare cu pompa
airless, în 2 straturi**
12-15 mp/l/1 strat (în funcţie
de tip suport şi mod de aplicare)
4 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare totală
5 - 30

°C

INTERIOR

După aplicarea sistemului de gleturi AplaFill glet de încărcare și AplaFill glet
de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau AplaFill 2 în 1 glet de
nivelare şi finisaj, se aplică AplaLux amorsă concentrată pentru interior în
sistem cu vopseaua.

6 ore uscare pentru
reacoperire
24 ore uscare totală

USCARE:

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE

*Produs avizat de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din
cadrul Ministerului Sănătăţii Aviz nr. 2142BIO/02/12.24
** suficient 1 strat peste AplaLux amorsă opacă pentru interior
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4. Consumuri specifice
ALBĂ
AMORSARE
AMORSARE

NIVELARE
GROSIERĂ

NIVELARE
FINĂ

UNIVERSALĂ
DECORARE

COLORATĂ

EFECTE
SPECIALE

SPECIALIZATĂ

4.1 Consumuri specifice în etapa de NIVELARE
AMORSARE
Denumire produs
AplaLux
AplaHydroStop
Amorsă Universală
AplaFill Contact

Amorsă concentrată pentru interior
Amorsă concentrată şi agent de
impregnare pe bază de răşini
siliconizate pentru hidroizolaţii, şape şi
tencuieli
Amorsă de contact

Ambalaj
10 L
5L
15 L

Consum teoretic
0,042 - 0,056
litri/mp/strat
suport neabsorbant:
30 - 100 ml/mp
suport absorbant 40 200 ml/mp
200 - 300 g/mp

Randament teoretic *
18-24 mp/litru/ 1 strat

Suprafaţa acoperită teoretic
(mp/ambalaj) **
10 L = 180 - 240 mp

10-33 mp/litru/ 1 strat

5 L = 50 -166 mp

5-25 mp/litru/ 1 strat
4,83-7,25 mp/litru/1 strat

5 L = 25-125 mp
15 L = 72 -108 mp

*funcţie de tip suport, mod de aplicare şi grad de diluare
**calculul este pentru 1 strat

NIVELARE GROSIERĂ
Denumire produs
AplaFill Încărcare

Glet de încărcare pe bază de ipsos

AplaFill 2 în 1

Glet de nivelare şi finisaj pe bază de
ipsos

AplaFill Ipsos
AplaFill Ciment

Tencuială mecanizată pe bază de
ipsos
Tencuială mecanizată uşoară pe bază
de ciment

Ambalaj
25 kg

20 kg
25 kg
25 kg

Consum teoretic
0,8 kg/mp / 1 mm
grosime
încarcare: 4 kg/mp /
5 mm grosime
ﬁnisare: 0,4 kg/mp /
0,5 mm grosime
cca 8-10 kg/mp/ 10
mm grosime
cca 10 kg/mp/ 10 mm
grosime

Randament teoretic
1,25 mp/kg / 1 mm grosime
0,25 mp/kg / 5 mm grosime
2,5 mp/kg / 0,5 mm grosime
0,1-0,125 mp/kg/10 mm
grosime
0,1 mp/kg/10 mm grosime

Suprafaţa acoperită teoretic
(mp/ambalaj)
25 kg = 6,25 mp/grosime strat 4
mm
20 kg = 5 mp / 5 mm grosime
20 kg = 50 mp / 0,5 mm grosime
25 kg = 2,5-3 mp/grosime strat 10
mm
25 kg = 2,5 mp/grosime strat 10
mm

NIVELARE FINĂ
Denumire produs

AplaFill 2 în 1
AplaFill Finisaj
interior
AplaFill Finisaj Glet
Pastă
AplaFill 3 în 1

Glet de nivelare şi finisaj pe bază de
ipsos
Glet pe bază de ciment alb pentru
finisaj interior
Glet alb gata preparat pentru finisaj
interior
Chit 3 în 1 pe bază de ipsos, pentru
gips-carton

Ambalaj Consum teoretic

20 kg

25 kg
5 kg
20 kg
20 kg

0,8 kg
AplaFill

Chit de cuţit

5 kg

18

www.apla.ro

încărcare: 4 kg/mp /
5 mm grosime
ﬁnisare: 0,4 kg/mp /
0,5 mm grosime
0,8 kg/mp / 1 mm
grosime
0,4 kg/mp/ 0,5 mm
grosime
chituire rosturi gipscarton: 0,3 kg/mp
spăcluire (gletuire):
0,4 kg/mp/ 0,5 mm
grosime
chituire: 0,3 kg/mp
gletuire: 0,5 kg/mp

Randament teoretic
0,25 mp/kg / 5 mm grosime
2,5 mp/kg / 0,5 mm grosime
1,25 mp/kg / 1 mm grosime
2,5 mp/kg / 0,5 mm grosime
3,33 mp/kg

Suprafaţa acoperită teoretic
(mp/ambalaj)
20 kg = 5 mp / 5 mm grosime
20 kg = 50 mp / 0,5 mm grosime
20 kg = 31 mp/ 1 mm grosime
5 kg = 12 mp / 0,5 mm grosime
20 kg = 50 mp / 0,5 mm grosime
chituire 20 kg = 60 mp

2,5 mp/kg / 0,5 mm grosime
3,33 mp/kg/1 mm grosime
2 mp/kg/1 mm grosime

şpăcluire 20 kg = 50 mp
chituire 0,8 kg = 2,67 mp
gletuire 0,8 kg = 1,6 mp
chituire 5 kg = 16,7 mp
gletuire 5 kg = 10 mp
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4.2 Consumuri specifice în etapa de DECORARE
AMORSARE
UZ
SPECIALIZAT UZ UNIVERSAL

Denumire produs

AplaLux

AplaLux

Ambalaj

Consum teoretic

Randament teoretic *

Amorsă concentrată pentru interior

10 L

0,042 - 0,056
litri/mp/strat

Amorsă opacă pentru interior

10 L

0,067 - 0,084 litri/mp 12-15 mp/litru/strat

18-24 mp/litru/ 1 strat

Suprafaţa acoperită teoretic
(mp/ambalaj)**

10 L

=180 -240 mp

10 L = 120 - 150 mp

*funcţie de tip suport, mod de aplicare şi grad de diluare
**calculul este pentru 1 strat

e. VOPSIRE
Vopsire lavabila
LAVABILĂ
Denumire produs

Ambalaj

Consum teoretic

Randament teoretic *

Suprafaţa acoperită teoretic
(mp/ambalaj)**

UZ UNIVERSAL

albe
AplaLux

Vopsea superlavabilă albă, pentru
interior

25 L

AplaChrom

Vopsea lavabilă albă, pentru interior

25 L

colorabile pe maşina de colorat kolorator

0,063 - 0,084
litri/mp/strat
0,072 - 0,100
litri/mp/strat

12 - 16 mp/litru/ strat

25 L = 300 - 400 mp

10 - 14 mp/litru/ strat

25 L = 250 - 350 mp

Vopsea superlavabilă colorată pentru
exterior şi interior

9L

0,072 - 0,084
litri/mp/strat

12 - 14 mp/litru/ strat

9 L = 108 - 126 mp

Vopsea lavabilă colorată pentru
interior

9L

0,072 - 0,100
litri/mp/strat

10 - 14 mp/litru/ strat

9 L = 90 - 126 mp

AplaLux

Vopsea superlavabilă albă, pentru
baie şi bucătărie

10 L

0,063 - 0,084
litri/mp/strat

12 - 16 mp/litru/ strat

10 L = 120 -160 mp

AplaLux

Vopsea lavabilă albă, cu efect
antibacterian

10 L

0,067 - 0,084
litri/mp/strat

12 - 15 mp/litru/ strat

10 L = 120 -150 mp

AplaUltraMatt

Vopsea superlavabilă albă mată
pentru interior

25 L

0,063 - 0,084
litri/mp/strat

12 - 16 mp/litru/ strat

25 L = 300 - 400 mp

AplaLux
AplaChrom

UZ SPECIALIZAT

albe

*funcţie de tip suport, mod de aplicare şi grad de diluare
**calculul este pentru 1 strat
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PARDOSELI

Sistem de nivelare şi finisare a pardoselilor
1. Descrierea sistemului:
Operaţiunile şi materialele care se pot aplica la o pardoseală pentru a o aduce la o planeitate şi
la un grad de fineţe foarte bune, se pot împărţi astfel:
1. După nivelul estimat al traficului sau după cerinţele de rezistenţă la compresiune şi la vibraţiile induse de trafic,
materialele de nivelare a pardoselilor se împart în:
• materiale de nivelare destinate traficului mediu şi mediu-intens
• materiale de nivelare pentru trafic intens sau foarte intens
Fabryo - Atlas produce 2 tipuri de şape autonivelante care se diferenţiază prin rezistenţa la compresiune, aderenţa la suport
şi rezistenţa la abraziune, astfel:
• AplaNivello Trafic Mediu este o şapă autonivelantă pe bază de amestec de lianţi minerali, destinată traficului mediu (casnic, de birou
şi comercial uşor), realizată să suporte majoritatea sarcinilor dintr-o locuinţă: circulaţie pedestră, scaune cu role, încălzire în pardoseală,
greutatea mobilierului etc.
• AplaNivello Trafic Intens este o şapă autonivelantă pe bază de cimenturi rapide, ultra-rezistentă atât la compresiune cât şi la
abraziune, cu o aderenţă excelentă la stratul suport şi cu o flexibilitate sporită, capabilă să preia vibraţiile unei circulaţii pedestre sau cu
mijloace auto. Este destinată în mod special pentru aplicaţii semi-industriale sau aplicaţii comerciale intense (parcări, garaje, depozite
etc.). Pentru aplicaţii casnice, această şapă este recomandată înaintea aplicării parchetului din lemn natural (parchet lamelar care se
lipeşte).

www.apla.ro
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2. În funcţie de starea stratului suport (mărimea denivelărilor):
• suporturile cu denivelări sau neplaneităţi mari necesită şape de egalizare sau şape autonivelante de grosimi mari (10-40 mm) care
să aibă contracţii reduse şi tendinţă de fisurare minimă
• suporturile cu denivelări mici sau doar cu defecte punctuale se pot finisa doar cu şape autonivelante cu fluiditate mare, pentru
grosimi între 2-10 mm.
Cele două şape autonivelante produse de Fabryo - Atlas se pot aplica în mod special în strat subţire (2-10 mm), dar la fel de bine se
pot aplica şi în strat gros, astfel :
• AplaNivello Trafic Mediu suportă grosimi de aplicare intre 2 - 40 mm dintr-un singur strat.
• AplaNivello Trafic Intens poate fi aplicată în strat de 2-10 mm, iar straturile mai groase (până la 30 mm) se pot realiza prin aplicări
succesive, la intervale de 4 - 24 ore.
Pentru aplicările exterioare, îndeosebi acolo unde este necesară crearea unei pante, AplaNivello Trafic Intens se poate mixa cu
nisip de balastieră, în raport de 1 : 1 în volume (1 sac de AplaNivello Trafic Intens cu 2 găleţi de nisip).

3. În funcţie de amplasarea suportului:
• aplicaţiile la interior sau în spaţii exterioare acoperite, neexpuse la apă, sunt mai puţin pretenţioase şi necesită doar măsuri minime
de pregătire
• aplicaţiile la exterior necesită precauţii deosebite de alegere a materialului folosit şi de punere în operă.
Şapele autonivelante produse de Fabryo -Atlas sunt precis delimitate, din punct de vedere al aplicării la interior sau exterior :
• AplaNivello Trafic Mediu se aplică obligatoriu doar la interior, în spaţii cu umiditate normală. Această şapă autonivelantă trebuie
obligatoriu acoperită cu un material de finisare (plăci ceramice, parchet laminat, mochetă, linoleum). Dacă se doreşte utilizarea într-o
încăpere cu umiditate mare (de exemplu, în baie), stratul final de şapă va trebui protejat contra umidităţii folosind membrană acrilică
lichidă AplaWaterBlockFlex 1K, urmată de placarea ceramică.
• AplaNivello Trafic Intens poate fi aplicată atât la interior cât şi la exterior. Datorită unei rezistenţe la uzură remarcabile, această şapă
autonivelantă poate rămâne descoperită, ca strat final (de exemplu, în depozite, hale, garaje, parcări, etc.)
Sistemul APLA de nivelare a pardoselilor include AplaHydroStop Amorsă Universală care este o amorsă cu funcţii multiple:
reduce absorbţia suporturilor poroase
aderă la suporturile complet neabsorbante (de ex. placări ceramice vechi) şi crează un strat intermediar (punte) de aderenţă
consolidează suporturile slabe şi sfărâmicioase

√
√
√

Prepararea şi aplicarea şapelor autonivelante AplaNivello se poate face manual, cu mixerul electric sau folosind pompele de
mortare. Şapele autonivelante AplaNivello sunt aditivate în mod special pentru a permite aplicări mecanizate, folosind pompele
de tencuit mecanizat.

aplicarea şapelor cu mixerul elecric
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În mod special, în cazul denivelărilor de peste 10 mm, pentru reducerea timpului de execuţie şi a costului pe metru
pătrat cu manopera (cu 30-50%), recomandăm aplicarea mecanizată folosind pompe dotate cu accesoriul special
pentru şape autonivelante. Acest mod de aplicare este deosebit de avantajos în cazul sistemelor de încălzire în
pardoseală, caz în care şapa autonivelantă nu mai necesită dezaerare.

2. Consumuri specifice:
Recomandările de aplicare şi consumurile specifice ale produselor din sistemul de nivelare a pardoselilor AplaNivello sunt sumarizate
în tabelul următor :
Necesităţi de exploatare

Interior

Amplasare
suport

Intensitate trafic

Produs

trafic mediu
(casnic şi de birou)

linoleum (sintetic), parchet
laminat, mochetă,
încălzire în pardoseală

AplaNivello
trafic mediu

trafic mediu
(casnic şi de birou)

parchet natural
(lamelar), pardoseală
de lemn lipită

AplaNivello
trafic intens

trafic intens (clinici
medicale, spitale,
garaje, parcări
subterane, hale)

linoleum natural, covoare
PVC dur tip Tarkett,
acoperiri epoxidice

AplaNivello
trafic intens

neacoperit

AplaNivello
trafic intens

hidroizolaţii şi/sau
plăci ceramice

AplaNivello
trafic intens în
amestec de 1:1
cu nisip
granulaţie 0-4 mm

neacoperit

AplaNivello
trafic intens, în
straturi succesive
de 10 mm, până
la o grosime de
max. 30 mm

trafic intens
(hale industriale,
parcări subterane,
depozite acoperite)

Exterior

Material de acoperire
ulterioară

trafic mediu
(alei, trotuare,
terase de clădiri)

trafic intens (parcări,
drumuri de acces
asfaltate sau
betonate, rampe de
încărcare, depozite
descoperite)

Ambalaj

Consum teoretic

Randament
teoretic

Suprafaţa
acoperită
Recomandări
teoretic
de preparare
(mp/ambalaj)
6 litri apă/sac

1,5 kg/mp /
1 mm grosime

24 kg = 1,6
mp/grosime
strat 10 mm

5 litri apă/sac

0,7 kg/mp /
1 mm grosime

24 kg = 3,2
mp/grosime
strat 10 mm

6 litri apă
+ 2 galeti
nisip /sac

1,5 kg/mp / 1 mm
grosime

24 kg = 1,6
mp/grosime
strat 10 mm

5 litri apă/sac

sac de
24 kg

3. Componente sistem
AplaHydroStop
Amorsă universală superconcentrată
Dispersie apoasă superconcentrată care se utilizează pentru amorsarea
unei diversităţi mari de suprafeţe cu scopul de a consolida suportul
pentru finisare, inclusiv în spaţiile cu umiditate în exces.
Performanţe:
√ consolidează suporturile slabe, sfărâmicioase sau microfisurate
prin penetrarea suportului în adâncime mare (min 5 mm)
√ reduce absorbţia de apă a suporturilor, fixează praful şi măreşte
aderenţa stratului de nivelare la suport
√ permite utilizarea unei cantităţi mici de produs datorită
concentraţiei foarte mari de răşină (cca 40%)

bidinea, pensulă, trafalet, pompa
airless, pistol cu aer comprimat
1 strat

APLICARE:

RANDAMENT:

USCARE:

Aplică AplaHydroStop amorsă universală în sistem cu şapele autonivelante
AplaNivello, hidroizolaţiile AplaWaterBlockFlex 1K, AplaHydroStop 2K
Flex, membrană hidroizolatoare lichidă pentru acoperişuri AplaHydroStop
Reflecta sau cu tencuielile şi gleturile AplaFill.

suporturi neabsorbante: între
30 ml şi 100 ml/m²
suporturi absorbante: între
40 ml şi 200 ml/m².
timpul de uscare necesar
pe suporturi absorbante,
inclusiv lemn: cca. 4-6 ore
timpul de uscare necesar
pe suporturi neabsorbante:
cca. 10-12 ore
5 - 35

°C

EXTERIOR/INTERIOR

www.apla.ro

5L
5L

AMBALARE:
AMBALĂRI:

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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AplaMultiFix
Adeziv multiscop
AplaMultiFix se utilizează ca adeziv cu scopuri multiple:
• lipire şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante de polistiren
expandat, polistiren extrudat, vată minerală sau vată de lemn;
• fixare de plăci ceramice sau piatră naturală, la interior sau
exterior.
Până la înălţimi de max. 8m permite fixarea plăcilor de polistiren
expandat şi extrudat fără a fi necesare dibluri de ancorare. Este
recomandat şi pentru fixarea gresiei absorbante sau porţelanate
peste sisteme de încălzire în pardoseală sau a plăcilor de faianţă
şi gresie pe holuri, în bucătării, băi, balcoane, terase.
Performanţe:
√ adeziv flexibil pentru interior & exterior
√ conţine fibre sintetice de armare
√ lipeşte vată minerală, extrudat, expandat
√ aderă pe OSB & lemn
√ utilizare pentru placări ceramice

AplaNivello
Şapă autonivelantă pentru trafic mediu

Produsul este un amestec de lianţi minerali (ciment, materiale
pozolanice, sulfat de calciu), agregate, răşini şi aditivi organici care,
prin mixare cu apa, formează o pastă cu fluiditate mare, destinată
nivelării suprafeţei pardoselilor în vederea aplicării de parchet
laminat, mochetă, covoare de PVC, linoleum sau pozării de plăci
ceramice în spaţii interioare cu umiditate normală (camere de locuit,
birouri, holuri) dar şi în spaţii unde, accidental, umiditatea poate fi
crescută (bucătării, balcoane închise, băi prevazute cu scurgere în
pardoseală).
Performanţe:
√ realizează suprafeţe perfect netede pe pardoseli
√ poate fi aplicată în straturi cu grosime între 2 şi 40 mm dintr-o
singură turnare
√ fără contracţii, risc minim de fisurare
√ recomandată pentru nivelarea pardoselilor cu sistem de încălzire
încorporat
√ rezistă la trafic mediu spre intens precum şi la rolele scaunelor
cu rotile
Aplică AplaNivello în sistem cu amorsa de aderenţă şi adezivul AplaFix,
iar în spaţii umede protejează suprafaţa rezultată cu membrana
hidroizolantă flexibilă AplaWaterBlockFlex 1K.

AplaNivello
Şapă autonivelantă pentru trafic intens
Produsul este un amestec premixat de lianţi performanţi (ciment şi
silice ultrafină), agregate minerale, răşini şi fibre organice care, prin
mixare cu apa, formează o pastă cu fluiditate mare, destinată nivelării
suprafeţei pardoselilor în vederea aplicării tuturor tipurilor de acoperiri,
inclusiv parchet natural (din lemn masiv), parchet triplu-stratificat,
parchet laminat, covoare de PVC dur (gen Tarkett), linoleum, mochetă
sau pozării de plăci ceramice în spaţii interioare sau exterioare, fără
umiditate permanentă.
De asemenea, AplaNivello şapă autonivelantă trafic intens este
recomandată în vederea acoperirii cu vopsele epoxidice sau acrilice
speciale, cu folii hidroizolante lichide sau poate rămâne neacoperită.

AMBALĂRI:
AMBALARE:
APLICARE:

gletiera zimţată

RANDAMENT:

3 - 4 kg/mp pentru lipire şi
şpăcluire

TIMP DE
LUCRU:

2 - 4 ore
fixare dibluri după 24 ore

USCARE:

7 zile uscare

5 - 30

°C

EXTERIOR/INTERIOR
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TEMPERATURĂ
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AMBALĂRI:
AMBALARE:

2524kg
kg

APLICARE:

mecanizată sau cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 30 min. din momentul
preparării cu apă

GROSIME
STRAT:

max. 40 mm
timpul de uscare necesar pentru
circulare uşoară: cca. 4-6 ore
timpul de uscare necesar
înaintea acoperirii cu gresie
sau parchet laminat: cca.72 ore
timpul de uscare necesar
înaintea acoperirii cu mochetă,
linoleum sau PVC: cca. 7 zile

USCARE:

5 - 30

°C

INTERIOR

APLICARE

AMBALARE:

TEMPERATURĂ
APLICARE

24kg

APLICARE:

mecanizată sau cu gletiera

TIMP DE
LUCRU:

cca. 30 min. din momentul
preparării cu apă

GROSIME
STRAT:

între 2 - 30 mm

USCARE:

Performanţe:
√ realizează suprafeţe perfect netede pe pardoseli şi alte suprafeţe
orizontale
√ poate fi aplicată în straturi cu grosime între 2 şi 30 mm
√ conţine fibre sintetice, pentru o flexibilitate şi o rezistenţă superioară
în timp
√ recomandată pentru nivelarea pardoselilor înaintea lipirii parchetului
natural
√ rezistă la traficul intens din spaţiile comerciale, unităţi sanitare,
depozite, magazii
√ se poate aplica direct peste placaje ceramice existente, mozaic lustruit
sau alte suprafeţe minerale neabsorbante degradate, ce necesită renovare
Aplică AplaNivello în sistem cu amorsa de aderenţă şi adezivul AplaFix,
iar în spaţii umede protejează suprafaţa rezultată cu membrană
hidroizolantă flexibilă AplaWaterBlockFlex 1K.

2525kg
kg

timpul de uscare necesar pentru
circulare uşoară: cca. 4-6 ore
timpul de uscare necesar
înaintea acoperirii cu gresie sau
parchet laminat: cca. 24h ore
timpul de uscare necesar
înaintea acoperirii cu mochetă,
linoleum sau PVC: min. 48h
timpul de uscare necesar
înaintea acoperirii cu parchet
natural: min. 3 zile
rezistenţa maximă se
obţine după min. 28 zile de
la turnare
5 - 30

°C

EXTERIOR/INTERIOR

APLICARE

TEMPERATURĂ
APLICARE
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Încearcă
NOUA GENERAŢIE
de gleturi APLA!

FINEŢE ŞI LUCRABILITATE SUPERIOARĂ
ALĂTURI DE UN GRAD DE ALB EXCELENT

www.apla.ro

Pentru profesionişti
SC Fabryo Corporation
Str. Olteniţei nr. 202B, Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov, Cod poştal: 077160
Tel: +40 21 405.50.25; Fax: +40 21 405.50.26
E-mail: office@fabryo.com
www.fabryo.com www.savanaculoare.ro www.apla.ro

PANTONE 1585 C

