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Culori intense la interior – Premium Color 
   

Datorită trendului actual de culori - un joc interesant al contrastelor - meseriașul se întâlnește tot mai des cu 
necesitatea aplicării unor vopsele în nuanțe foarte intense de bordo, verde, albastru, gri foarte închis sau chiar 
negru. 

După cum a-ți remarcat deja, aplicarea acestor 
vopsele colorate intens nu e un lucru tocmai ușor 
și necesită respectarea unor reguli: suprafața să 
fie pregătită corespunzător din punct de vedere 
a planeității și a absorbției; calitatea uneltelor, 
experiența aplicatorului și nu în ultimul rând 
calitatea vopselei fiind de o importanță majoră. 

Pe lângă faptul că suprafața trebuie să arate 
prefect, clienții insistă ca aceste vopsele să se 
curețe ușor și să fie foarte durabile. Pentru 
obținerea unor astfel de suprafețe se foloseau 
predominant vopsele semilucioase sau lucioase, 
vopsele cu o suprafață foarte rezistentă atât la 
ștergere cât și la uzura mecanică: Amphibolin 
sau SeidenLatex. 

Doar că trendul actual nu amintește doar de culori ci și de grade de luciu, acesta impunându-ne vopsele mate. 
Un alt element de care trebuie să ținem cont este faptul că vopselele semi-lucioase și lucioase au tendința de a 
reflecta lumina – foarte puternică în arhitectura modernă - astfel observându-se orice imperfecțiune din stratul 
suport = munca meseriașului devine și mai grea. 

Totuși, în cazul vopselelor mate nuanțate în culori intense constatăm 2 probleme:  

o Abraziunea pigmentară: La curățarea suprafeței cu o cârpă 
umedă, pigmenții sunt îndepărtați. Cârpa cu care se face 
curățarea „decolorează” și suprafața se usucă apoi în pete. Prin 
procesul de curățare, practic se îndepărtează parțial pigmenții 
coloranți, mai ales atunci când sunt de o calitate inferioară, astfel 
încât materialele de umplură din vopsea – în culori mai deschise 
– devin vizibile la suprafață. 
 

o „Efect de catifea”: Denumit în literatura de specialitate și 
„efect de scriere”, e un tip de deteriorare a stratului de 
vopsea datorită acțiunii mecanice (zgâriere), destul de des 
întâlnit, tipic vopselelor mate. 

Tocmai pentru a elimina aceste probleme, Caparol a dezvoltat 
o vopsea specială mată disponibilă pentru nuanțarea în orice 
culoare intensă, vopsea care să nu fie afectată nici de 
abraziunea pigmentară nici de așa numitul efect de catifea:  

 PremiumColor  
 

Vopsea mată 
uzuală  
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PremiumColor 
Protecție intensă în culori intense 
Vopsea de interior mată cu o profunzime a culorii și durabilitate 
ridicată. Datorită durității extreme, fibra de carbon conținută conferă 
suprafețelor vopsite protecție îndelungată la acțiunile mecanice. 
Vopseaua este în special 
destinată încăperilor cu trafic 
public intens, reducând riscul 
apariției așa-numitului „efect de 
catifea” și abraziune pigmentară. 

 
 

 Strălucire intensă a culorilor 
 Clasa 1 de lavabilitate – super-lavabilă 
 Se comportă foarte bine în cazul reparațiilor 
 Fără urme inestetice rezultate la ștergerea suprafeței 
 Extrem de rezistentă la uzură: Powered by Carbon 
 Calitatea E.L.F.: fără emisii, fără solvent și fără plastifianți – 

perfect sănătoasă pentru aplicator și beneficiar 
 

Pentru a nu obține „oricum”, după cum aplicarea nu o va face „oricine, nu poți folosi „orice”!  
MODUL DE APLICARE: 

Din rațiuni economice, se aplică un strat intermediar de Indeko‐Plus, nuanțat în aceeași culoare cu stratul de 
PremiumColor aplicabil ulterior. După uscare se aplică unul sau două straturi de PremiumColor nediluat. 

Pentru aplicare se recomandă utilizarea de role profesionale, cu o lungime medie 
a firului (14‐18 mm) și cu colțuri rotunjite, ce nu permit acumularea de material la 
capete. Recomandăm rola Caparol FeinRoller 25 cm (cod 879793).  

La vopsirea cu PremiumColor, este important ca vopseaua să fie aplicată mai 
întâi pe o zonă parțială a peretelui și apoi distribuită uniform, cu rola, ud‐pe‐ud, 
pe toată înălțimea peretelui, într‐o singură direcție: 

 

Doar folosind cele mai bune produse pentru a obține cele mai bune rezultate! 
        

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și 
suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro 
cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600. 
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