
                                    FISA TEHNICA      
  
 
 

PRODUS: HIDROPEN 

DESCRIERE:  VOPSEA ACRILICĂ PENTRU PISCINE. Vopsea plastică, concepută special 

pentru a proteja şi a decora interiorul piscinelor de beton şi ciment, oferind simultan o acţiune 

impermeabilă şi un finisaj perfec din punct de vedere estetic. 

PROPIETATI:  

1. Este foarte rezistent la uleiurile bronzante.  

2. Rezistă perfect la atacurile produselor chimice de tratare a apei din piscine.  

3. Vopsea bazată pe copolimeri acrilici modificaţi în  soluţi de apă.  

4. Nu conţine dizolvanţi care să producă daune ecologice, iritaţi sau inflamţi.  

5. Astupă pori specifici betonului şi rezistă la acţiunea apei, f ie aceasta dulce sau sărată.  

6. Are o bună rezistenţă la razele ultraviolete şi la căldură.  

7. Se poate revopsi uşor.  

8. Prezintă o balanţă optimă între flexibilitate şi duritate 

APLICARI:  

Se recomanda folosirea sa pentru a acoperi, trata şi decora:  

1. Piscine publice şi private  

2. Parcuri acvatice.  

3. Bazine de înot, rezervoare.  

4. Fântâni publice şi private, etc. 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: Pasta.  

- Timp de uscare…………………....: 

- Revopsire………………………….:  

1 ora.  

4 ore.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.400 ± 0.050 g/ml. 

- pH………………………………..: 8.5 ± 0,5. 
- Vascozitate ……………………:  16000-20000 mPa.s. 

- Continut solid…………………..: 70% 

- Relatie P/R ……………………….: 2.4/1 

- T.M.F…..  ………………………:  5º C. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE :  

 

Pentru obţinerea unui rezultat optim, se recomandă următorii paşi:  

1. Suprafaţa trebuie să fie curată şi uscată. Dacă există resturi de vopsea, depuneri de calcar, 

etc, eliminaţi- le cu produsul nostru DEZINCRUSTANT DESCAL.  

2. Dacă suprafaţa este de beton nou, se aplică un strat de vopsea diluată în apă în proporţie 

de 1:1.  

3. După uscarea primului strat, se aplică al doilea strat de vopsea, de data aceasta în stare 

pură. În cazul revopsirii, este suficientă aplicarea unui singur strat în stare pură.  

4. Nu începeţi să umpleţi piscina decât după 2 sau 3 zile de la tratament.  

 

RANDAMENT  

Randamentul este de aproximativ 8-10 m2/Kg. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.  

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional de Sănătate 

Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

 
A se depozita in ambalajul original. A se evita conditiile extreme de frig si inghet sau razele 

directe ale soarelui. A un se aplica la temperaturi inferioare de 5 ºC. A nu se aplica cand exista 

riscul aparitiei de precipitatii. A se aplica in locuri bine ventilate. Daca ventilatia nu este 

adecvata, se va utiliza masca de protectie.  
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