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Stimați colegi, 
 
Vă aducem la cunoștință introducerea în gama Grunduri și Vopsele a unor produse inovative: un grund și 
două vopsele speciale. În dezvoltarea acestor produse s-a colaborat îndeaproape cu aplicatorii 

profesioniști, punându-se accent pe ceea ce e important pentru aceștia: ușurința aplicării, 
timp prelungit de aplicabilitate, rezultate estetice deosebite cu minim de efort și timp, soluții 
profesionale în cazurile speciale/dificile întâlnite în șantiere etc. Practic am dezvoltat o nouă 
familie de produse ce am denumit-o scurt și cuprinzător: „EASY”. 
 

RollGrund Rapid 
Grund de profunzime, tixotrop, optimizat pentru aplicarea cu rola 
Acest grund transparent, gata pregătit pentru aplicare, este destinat egalizării suprafețelor 
suport solide (fixe), ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Este soluția ideală în 
pregătirea suprafeţelor poroase, absorbante, cum sunt tencuielile, zidăria, B.C.A-ul, piatra 
naturală și plăcile de ghips-carton precum și betonul, betonul ușor, mortarele și masele de 
şpaclu. Aplicare ușoară, omogenă și curată, optimizează timpul de aplicare al finisajului. 
Rășina utilizată conține microparticule ce se ancorează în profunzimea stratului suport. 
Prin aplicarea cu rola, se evită problemele apărute la aplicarea cu pensula sau bidineaua a 
grundurilor transparente pe suprafețe moi: urme inestetice - „brazde” și zgârieturi în 
suprafața gletului - ce fac subiectul reclamațiilor/nemulțumirii beneficiarilor. 
Ambalaj: 2,5 l, 9 l și 15 l. 
 
EasyMatt 
Vopseaua aplicatorului profesionist – acoperire și prelucrabilitate 
excelentă 
EasyMatt este o vopsea acrilică de înaltă calitate, modificată siliconic, pentru interior, mată, 
foarte ușor de aplicat și cu o foarte bună capacitate de acoperire. Aspect impecabil în diverse 
condiții de aplicare. Datorită rețetei speciale, EasyMatt este ideală pentru proiectele cu 
suprafețe mari deoarece reduce urmele de rolă chiar și în încăperile cu condiții improprii de 
luminozitate. Produs ELF - cu emisii reduse și fără solvenți, prelucrabilitate excelentă, foarte 
versatilă ca domeniu de utilizare. Grund recomandat: Rollgrund Rapid.  
Este disponibilă atât ca vopsea albă cât și ca bază de nuanțare ColorExpress pentru culori 
deschise. Ambalaje standard: 2,5 l, 9 l și 15 l. Ambalaje ColorExpress: 2,5 l, 10 l și 15 l. 
 
Gipskarton Farbe 
Vopseaua 2 în 1 - perfectă pentru suprafețele absorbante 
Vopsea specială cu promotor de aderență, ideală pentru vopsirea directă a suprafețelor 
absorbante cum sunt de ex. plăcile de ghips-carton sau suprafețele cu glet de ipsos. O 
grunduire prealabilă a acestor suprafețe nu este necesară, rezultând o economie de timp și 
materiale. Acest produs beneficiază de tehnologia FDT - Fast Dry Technology - ce permite 
aplicarea unui nou strat după cca. 45 de minute; totul pentru aplicarea rapidă a straturilor de 
vopsea și optimizarea lucrului. Este disponibilă atât ca vopsea albă cât și ca bază de 
nuanțare ColorExpress pentru culori deschise. 
Ambalaje standard: 2,5 l, 9 l și 15 l. Ambalaje ColorExpress: 2,5 l, 10 l și 15 l. 
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Cod articol Denumire produs Ambalaj Preț 

900826 RollGrund Rapid 15 l 105 lei 
900817 RollGrund Rapid 9 l 68 lei 
900827 RollGrund Rapid 2,5 l 25 lei 
900818 EasyMatt 15 l 212 lei 
900828 EasyMatt 9 l 134 lei 
900829 EasyMatt 2,5 l 42 lei 
900819 Capamix EasyMatt B1 15 l 278 lei 
900830 Capamix EasyMatt B1 10 l 198 lei 
900831 Capamix EasyMatt B1 2,5 l 57 lei 
900820 Gipskarton Farbe 15 l 256 lei 
900822 Gipskarton Farbe 9 l 162 lei 
900823 Gipskarton Farbe 2,5 l 50 lei 
900816 Capamix Gipskarton Farbe B1 15 l 279 lei 
900824 Capamix Gipskarton Farbe B1 10 l 195 lei 
900825 Capamix Gipskarton Farbe B1 2,5 l 55 lei 

 

Prețurile afișate sunt prețuri de listă, fără TVA. 
 

Vă rugăm să anunțați toți reprezentanții de vânzări și partenerii noștri despre această nouă gamă de 
produse.  
 
Succes în activitate! 


