
DOMENII DE APLICARE
Vopsirea structurilor din beton, beton armat și în 
general a suprafeţelor pe bază de ciment cu un strat de 
vopsea semitransparent, fără a schimba faţa aparentă a 
betonului, păstrând efectul de “cofrag” sau “natural”, dar 
uniformizând culoarea.

Formula specială a acestui produs il face potrivit pentru 
protecţia suprafeţelor împotriva degradărilor cauzate de 
CO2, SO2 și a razelelor solare. Protecţia de lungă durată, 
durabilă, a acestui produs este de asemenea garantată și 
de către capacitatea bună a acestuia de a respinge apa 
precum și de permeabilitatea moderată la vaporii de apă.

Exemple tipice de aplicare
Vopsirea suprafetelor din beton și beton armat acolo 
unde culoarea substratului necesită o uniformizare, 
păstrand aspectul de “faţa aparentă” a structurii.

Vopsea pentru protecţia generală a suprafeţelor pe bază 
de ciment expuse agenţilor poluanţi agresivi, în medii 
industriale, cum ar fi gaze de evacuare și ploi acide, sau 
pentru a preveni degradarea prin carbonatare.

CARACTERISTICI TEHNICE
Colorite Beton este o vopsea semitransparentă 
pentru pereţi exteriori pe bază de rășină acrilică pură în 
dispersie apoasă, ne-saponificabilă.

Colorite Beton protejează substraturile pe bază de 
ciment împotriva degradărilor cauzate de către CO2 
(carbonatare) și SO2.

Colorite Beton este rezistentă la toate condiţiile 
climatice, la atacul agresiv al smog-ului, sărurilor 
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Colorite Beton așa cum este în ambalajul 
original și apoi turnaţi cantitatea necesară în 
alt ambalaj.

Aplicarea produsului
Colorite Beton se aplică folosind metodele 
tradiţionale, cu o pensulă, trafalet, prin 
pulverizare cu aer, prin sistemul de 
pulverizare airless, peste un strat întărit de 
amorsa Malech.
Ciclul de protecţie este compus din aplicarea 
a cel puţin două straturi de Colorite Beton 
la o distanţă de 24 ore între fiecare strat în 
condiţii normale de umiditate și temperatură, 
și în toate cazurile cand stratul anterior este 
uscat.
Exemple ale efectului final și ale finisajului 
obţinut cu Colorite Beton sunt ilustrate în 
catalogul “MAPEI culori în Proiecte”.

Curăţare
Pensulele, trafaleţii și echipamentul de 
pulverizare pot fi curăţate cu apă înainte ca 
Colorite Beton să se usuce.

CONSUM
0.25-0.3 kg/m2 (pentru două straturi de produs).

AMBALAJ
Colorite Beton se furnizează în bidoane din 
plastic de 20 kg.

DEPOZITARE
24 luni dacă este depozitat la loc uscat la 
o temperatură între +5°C și +30°C, departe 
de surse de căldură. A se proteja împotriva 
îngheţului.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ LA 
PREPARAREA ȘI APLICAREA 
PRODUSULUI
Colorite Beton nu este considerată o 
substanţă periculoasă conform normelor și 
ghidurilor curente ale clasificării produselor. 
Utilizaţi mănuși și ochelari de protecţie. 
Se vor respecta însă normele uzuale cu 
privire la manipularea produselor chimice. 
Pentru informații complete privind utilizarea 
produsului în condiții de siguranță, vă rugăm să 
consultați ultima versiune a Fișei de Siguranță.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENŢIONĂRI
Indicaţiile și prescripţiile de mai sus, deși 
corespund celei mai bune experienţe a noastre 
se vor considera, în orice caz, cu caracter pur 
orientativ și vor trebui să fie confirmate de 
aplicaţii practice care inlătură orice îndoială; 
de aceea, înainte de a adopta produsul, cel 
care intenţionează să-l folosească trebuie să 
stabilească el însuși dacă produsul este sau nu 
adecvat utilizării avute în vedere și oricum să-și 
asume întreaga răspundere ce poate deriva din 
folosirea lui.

Vă rugăm să consultaţi întotdeauna 
versiunea actualizată a Fișei Tehnice, 
disponibilă pe site-ul nostru www.mapei.com

și razelor solare și formează un strat de 
protecţie durabil pentru substrat.

Colorite Beton protejează suportul și lasă 
un strat de finisaj cu efect estetic plăcut ce 
uniformizează culoarea păstrând aspectul 
“feţei aparente” a structurii.

Colorite Beton este disponibilă în 4 nuanţe 
de gri după paletarul obișnuit de culori 
ColorMap. Alte culori pot fi create la cerere, 
după mostre individuale, folosind sistemul 
automat de colorare ColorMap®.

Colorite Beton respectă directivele normei 
europene EN 1504-9 (“Produse și sisteme 
pentru protecţia și repararea structurilor din 
beton - Definiţii, cerinţe, controlul calităţii și 
evaluarea conformităţii. - Principii generale 
de utilizare a produselor și sistemelor”) 
și cerinţelor minime ale normei europene 
EN 1504-2 (“Sisteme de protecţie pentru 
suprafeţe de beton”) pentru clasele: produse 
pentru protecţia suprafeţelor- acoperiri (C) 
– protecţia împotriva infiltraţiilor (1.3) (PI) 
(ZA.1d) + controlul umidităţii (2.2) (MC) și 
creșterea rezistivităţii (8.2) (IR) (ZA.1e).

RECOMANDĂRI
•  Nu aplicaţi Colorite Beton pe substraturi 

umede sau care nu sunt complet maturate.

•   Nu aplicaţi Colorite Beton dacă 
temperatura este mai mică de +5°C sau 
mai mare de +35°C (suprafaţa trebuie să 
fie uscată și nu trebuie să fie supusă direct 
razelor solare).

•   Nu aplicaţi Colorite Beton dacă umiditatea 
din aer este mai mare de 85%.

•   Nu aplicaţi Colorite Beton dacă se preconi-
zează ploi sau vreme cu vânt puternic.

•   Consultaţi vă rugăm și paragraful 
“Instrucţiuni de siguranţă la prepararea și 
aplicarea produsului.”

MOD DE APLICARE
Pregătirea substratului
Suprafeţele noi sau suprafeţele care au fost 
reparate local cu mortare de reparaţii trebuie 
să fie bine maturate, perfect curate, solide și 
uscate.
Indepărtaţi orice urme de uleiuri, grăsimi și 
părti care nu sunt perfect aderente la suport.
Etanșaţi toate fisurile din substrat și reparaţi 
zonele degradate.
Inchideţi porii și nivelaţi suprafeţele 
neuniforme ale substratului.
Aplicaţi un strat de Malech (gata de utilizare) 
și după 12-24 ore, aplicaţi Colorite Beton.

Prepararea produsului
Colorite Beton se diluează cu apă.
Pentru a ajuta produsul să penetreze bine în 
stratul suport, în special dacă acesta este foarte 
compact și nu foarte absorbant, recomandăm 
diluarea primului strat cu 20-25% apă și după 
aproximativ 24 ore aplicaţi un al doilea strat 
diluat cu 10-15% apă.
Asiguraţi-vă ca produsul este complet 
omogenizat atunci cand il diluati. Dacă este 
posibil, folosiţi o bormașină prevazută cu un 
mixer pentru amestecare.
Când se prepară cantităţi parţiale, amestecaţi  

Toate referinţele relevante  
despre acest produs sunt disponibile 

la cerere sau pe www.mapei.ro și 
www.mapei.com



DATE TEHNICE  (valori normale)
 –  În conformitate cu: – produse certificate conform 

EN 1504-2 (Sisteme de protecţie a suprafeţelor din 
beton), sistem de certificare a conformităţii 2+ și 3

 –  clase conform EN 1504-2: produse pentru 
protecţia suprafeţelor - acoperiri - protecţie 
împotriva infiltraţiilor (1.3) (ZA.1d) + controlul 
umidităţii (2.2) și creșterea rezistivităţii (8.2) (ZA.1e) 
(principiile C, PI-MC-IR)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Consistenţă: lichid vâscos

Culoare: alb
gama de culori sau culorile ce pot fi obținute utilizând 
sistemul ColorMap®

Densitatea (EN ISO 2811-1) (g/cm³): aproximativ 1.27

Vâscozitatea Brookfield (mPa·s): aproximativ 18.250
(rotor 5 - 10 rotaţii/min)

Conţinutul de corp solid (EN ISO 3251) (%): aproximativ 59

DATE DESPRE APLICARE

Raportul de diluare: 20-25% apă (primul strat)
10-15% apă (al doilea strat)

Timp de așteptare între două straturi: cel puţin 24 ore în condiţii normale de temperatură 
și umiditate și în orice caz doar atunci când stratul 
anterior este complet uscat

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C

Consum (kg/m²): 0.25-0.3 (2 straturi)

CARACTERISTICI TEHNICE FINALE

Variaţia de culoare după 1000 ore expunere la
Weather-Ometer (ASTM G 155 ciclul 1), 
culorile F.M. 4001, F.M. 4002, F.M. 4003, F.M. 4004: ΔE < 1
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BUILDING THE FUTURE

®

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ PENTRU CERTIFICAREA CE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL 
EN 1504-2, SISTEMELE DE CERTIFICARE 2+ ȘI 3 - CLASELE ZA.1d + ZA.1e (principiile C, PI-MC-IR)

STANDARD TEST REZULTATE ȘI CONFORMAREA CERINȚELOR

UNI EN ISO 2409 tăiere oblică rezultat/clasa: GT1, în conformitate (≤ GT2)

UNI EN 1062-6 permeabilitatea la CO2 µ: 4,124,820

sD (m): 412

grosimea stratului uscat 
conform sD (m): 0.00010

rezultat/clasa: în conformitate (sD > 50 m)

UNI EN ISO 7783-1.2 permeabilitatea la vaporii de apă µ: 3609

sD (m): 0.4

grosimea stratului uscat 
conform sD (m): 0.00010

rezultat/clasa: I (sD < 5 m)

UNI EN 1062-3 absorbţia capilară și permeabilitatea 
la apă

w [kg/(m2h0,5)]: 0.02

rezultat/clasa: în conformitate (w < 0.1)

UNI EN 1062-11 4.1 compatibilitatea termica: îmbătrânirea:  
7 zile la +70°C

rezultat/clasa: în conformitate (aderenţă ≥ 0.8 N/mm2)

UNI EN 13687-1 compatibilitatea termică: cicluri îngheţ/
dezgheţ cu imersie în săruri pentru dezgheţ

rezultat/clasa: în conformitate (aderenţă ≥ 0.8 N/mm2)

UNI EN 13687-2 compatibilitatea termică: cicluri furtună rezultat/clasa: în conformitate (aderenţă ≥ 0.8 N/mm2)

UNI EN 13687-3 compatibilitatea termică: cicluri termice 
fără imersie în săruri de dezghețare

rezultat/clasa: în conformitate (aderenţă ≥ 0.8 N/mm2)

static UNI EN 1062-7 rezistenţă la fisurare abilitatea de acoperire a 
fisurilor (µm): 1117

rezultat/clasa: A3 (> 0.5 mm)

dinamic UNI EN 1062-7 rezistenţă la fisurare rezultat/clasa: B1

UNI EN 1542 testul de aderenţă prin tracţiune directă rezultat/clasa: în conformitate (aderenţă ≥ 0.8 N/mm2)

EN 13501-1 rezistenţă la foc euroclass: B s1 d0

UNI EN 13036-4 rezistenţă la urmele de frânare rezultat/clasa: II (suprafața internă uscată)  
(> 40 unități uscate)

UNI EN 1062-11:2002 4.2 expunerea artificială la agenţii 
atmosferici

rezultat/clasa: în conformitate

UNI EN 1081 comportamentul antistatic rezultat/clasa: I (explosivi) (ezistivitate electrică  
> 104 și < 106Ω)

 substanţe periculoase rezultat/clasa: în conformitate

CARACTERISTICI DE PERFORMANŢĂ ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 1504-2
REFERITOR LA CERINŢELE PENTRU CLASELE ZA.1d + ZA.1e

STANDARD TEST REZULTATE ȘI CONFORMAREA CERINȚELOR

UNI EN ISO 5470-1 rezistenţă la abraziune rezultat/clasa: în conformitate  
(Δ greutate < 3000 mg)

UNI 7928 difuzia ionilor de clor penetrarea (mm): 0.0

UNI EN ISO 2812-1 - NH4+ rezistenţă chimică rezultat/clasa: în conformitate
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