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Pe parcursul a 75 de ani de operativitate în pia�a interna�ional� �i a Greciei, 
CHROTEX s-a stabilit �i a evoluat pe pia�a vopselurilor bazându-se pe politici 
organiza�ionale inovative �i punând accent pe produc�ia �i marketingul 
produselor de înalt� calitate. Ast�zi, în condi�iile unei pie�e puternic compe-
titive �i în continu� cre�tere, CHROTEX de�ine un rol de lider în industria 
vopselelor. Mai mult, calitatea �i competitivitatea produselor CHROTEX, a pozi-
�ionat compania în cadrul pie�elor interna�ionale cum ar fi cele din Balcani sau 
Orientul Mijlociu.

continu� cercetare �i dezvoltare a produselor pentru a preântâmpina 
tendin�ele �i nevoile moderne

producerea de produse customizate �i de înalt� calitate sub control 
strict �i constant al calit��ii 

suport tehnic efectiv �i customer service.

Vopsele pentru cl�diri (vopsele emulsii, emailuri, gleturi, 
grunduri, straturi izolatoare)

Finisaje ptr lemn (lacuri-conservanti)

Acoperitori ptr straturi de metal

Vopsele marine

Vopsele ptr printari pe metal (lacuri, emailuri)

Vopsele industriale

Având un num�r de 200 angaja�i, CHROTEX reprezint� ast�zi un major 
operator pe pia�a vopselurilor din Grecia. Compania de�ine o fabric� modern� 
în zona industrial� a Atenei, echipat� cu ultima tehnologie, operat� cu 
experien�� de personal tehnic �i �tiintific. CHROTEX a fost certificat din 1998, 
comform standardului de calitate ISO 9001 privind dezvoltarea produsului, 
produc�ie, vânz�ri, disponibilitate �i suport post vânz�ri. Mai mult, Chrotex, a 
fost certificat comform standardului, ISO 14001 �i OHSAS 1801, introducând 
simultan Sistemul de Management al Sigurantei si Sanata�ii în Munc� în 
cadrul Procesului de Produc�ie.

Bazându-se  pe metode comerciale dinamice �i inovative, strategia companiei 
se focuseaz� pe:

Pornind de la principalul scop strategic al CHROTEX � dezvoltarea �i sus�inerea 
produselor customizate de înalt� calitate  compania produce mai mult de 200 
produse diferite. În acest fel, produsul potrivit pentru fiecare destina�ie este tot 
timpul disponibil in portofoliul companiei:
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Emulsie ecologică de calitate superioară 
Prezintă o excelentă rezistență la spălat și zgâriere,ușor de aplicat fără să stropească, grad 
mare de acoperire. Oferă o finisare unică cu grad mare de alb și culori inalerabile. Protejează 
mediul înconjurător și utilizatorul fiind o vopsea ecologică. Rata de întindere: 11±2 m2/Lt 
ptr acoperire completă (2 straturi). Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt.

Vopsea emulsie de calitate superioară
Este caracterizată printr-o rată de întindere foarte mare și o excelentă putere de 
acoperire. Se întinde uniform, este ușor de aplicat și prezintă o suprafată mată unică cu 
excelentă rezistență la spălare și zgâriere. Rata de întindere: 9±2 m2/Lt ptr acoperire 
completă (2 straturi). Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt. 

Emulsie lucioasă pentru uz general
Este ideală pentru vopsirea suprafețelor largi, cum ar fi blocuri de locuite sau birouri, 
hoteluri etc., datorită ratei de intindere și puterii de acoperire foarte mari. Oferă o suprafață 
mată cu un grad de alb excelent și o rezistență bună la spălat și zgâriat. 
Rata de întindere: 11.5±1.5 m2/Lt ptr acoperire completă (2 straturi). 
Ambalaj: 3Lt, 10Lt. 

Vopsea profesională pe bază de latex 
Vopsea emulsie de calitate excelentă. Este recomandată ptr folosirea la interior, este 
convenabilă d.p.d.v. al raportului calitate/preț datorită combinației costului și a puterii 
mari de acoperire. Se întinde și nivelează uniform, oferă un finisaj mat cu grad mare de 
alb și rezistență adecvată la spălare și zgâriere, culorile rămânând nealterate. 
Rata de întindere: 12±2 m2/Lt ptr o acoperire completă (2 straturi). 
Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt. 

Vopsea emulsie ecologică 
Vopsea emulsie ecologică ptr interior ideală ptr suprafețe vopsite frecvent, cum ar fi clădirile 
publice, școli, hoteluri, depozite, scări etc. Se aplică ușor fără a stropi și lasă un finisaj neted 
cu un grad de alb excelent sau se poate colora într-o varietate de culori.  
Rata de întindere: 10±1 m2/Lt ptr o acoperire completă (2 straturi). Ambalaj: 3Lt, 9Lt.

Vopsea emulsie economică 
Vopsea emulsie economică recomandată ptr suprafețe unde rezistența la spalarea umedă 
nu este necesară, cum ar fi tavanele, spații de depozitare etc. Se întinde uniform și este 
caracterizată printr-un excelent finisaj mat și o putere de acoperire mare. 
Rata de întindere: 10±1 m2/Lt ptr o acoperire completă(2 straturi). Ambalaj: 3Lt, 9Lt.

Vopsea emulsie Anti-Mucegai
Este recomandată pentru vopsirea zonelor cu umiditate mare, cum ar fi bucătăriile, 
băile, subsolurile, spații de depozitare alimente și băuturi. Combină o excelentă protecție 
împotriva mucegaiului și umidității și oferă un finisaj perfect cu rezistență la spălări si 
zgârieri frecvente. Rata de întindere: 9±2 m2/Lt ptr o acoperire completă (2 straturi). 
Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 9Lt. 

Emulsii pt suprafețe de interior

CHROMASYSTEM
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Vopsea 100% acrilică ptr exterior
Oferă o protecție de lungă durată împotriva condițiilor adverse de mediu, un alb impecabil 
iar culorile rămân nealterate ptr mulți ani. Are rată de întindere și putere de acoperire 
foarte mare. Rata de întindere: 9±2 m2/Lt ptr acoperire completă (2 straturi). 
Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt.

Vopsea 100% acrilică profesională ptr uz exterior
100% acrilică. Este recomandată în special ptr reânprospătarea suprafețelor frecvent 
revopsite datorită combinației dintre preț și puterea mare de acoperire. Oferă un finisaj 
mat excelent cu rezistență adecvată la condiții de mediu exterior. 
Rata de întindere: 10±2 m2/Lt ptr o acoperire completă (2 straturi). 
Ambalaj: 3Lt, 10Lt.

Vopsea elastomerică izolatoare ptr pereți exteriori 
Este recomandată ptr clădiri din mediul urban și montan în special ptr zonele cu condiții 
meteo dificile. Creează un film elastic impermeabil care izolează și protejează suprafața de 
ploaie, umiditate, creșterea mucegaiului și rămâne elastică chiar și la temperaturi joase. 
Acoperă crăpături superficiale și unește îmbinările de tencuială. 
Rata de întindere: 6±1 m2/Lt per strat. Diluție: cu apă, până la 30% v/v ca și grund și 
5% v/v ca strat final. Reaplicare: după 4-6 ore. Ambalaj: 3Lt, 9Lt.

Vopsea elastomerică izolatoare ptr acoperisuri si suprafețe orizontale
Oferă o excelentă rezistență la condiții de mediu adverse (soare puternic, ploaie și 
zăpadă). Formează un film elastic și impermeabil care își mentine elasticitatea chiar și la 
temperaturi foarte scăzute. Rata de intindere: despre 1.5 m2/Lt lucrare finală (grunduire 
+ 2 straturi fără diluție). Diluție: cu apă, până la 30% v/v ca și grund și gata de folosire 
ca și strat final. Reaplicare: după 24 ore pe timpul verii și 72 ore pe timpul iernii. 
Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 9Lt.

Vopsea silicon acrilică hidrofugă ptr exterior
Este recomandată ptr clădiri din mediul urban și litoral cu umiditate ridicată. Este complet 
hidroizolantă, împiedică pătrunderea în substrat a umiditatății exterioare si a ploii în același 
timp permite eliminarea umidității interioare prin pereții zidăriei. Permite apei de ploaie 
să spele pereții de praf și fum. Rata de întindere: 8±1 m2/Lt ptr acoperire completă (2 
straturi). Ambalaj: 3Lt, 9Lt.

Vopsea acrilică texturată (în relief)
Combină un film elastic și o suprafață dură și poate fi aplicată în texturi/modele diferite. 
Posedă o aderență extraordinară pe suprafețe cu alcali și acoperă perfect micile iregularități 
ale suprafeței. Rata de întindere: despre 1.5 m2/Kg. Ambalaj: 5Kg, 15Kg.

Vopsea emulsie 100% acrilică ptr supafețe de beton
Oferă o mare rezistență la alcali, protecție de lungă durată a construcțiilor de beton expuse 
la condiții meteo adverse. Prezintă un grad mare de alb iar culorile rămân nealterate în 
timp. Rata de întindere: 10±2 m2/Lt ptr o acoperire completă (2 straturi). 
Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 9Lt.

Vopsele acrilice și izolatoare ptr exterior

CHROMASYSTEM



4

Grund (amorsă) acrilic ecologică pe bază de apă
Îmbunătățește aderența stratului final și stabilizează substratul. Prezintă o rată de întindere 
foarte mare și este avantajoasă d.p.d.v al costului efectiv al aplicării. Se aplică ușor fără 
stropire, se usucă repede și se poate curăța fără să lase pete. Protejează utilizatorul final 
și mediul înconjurător. Rata de întindere: 35±5 m2/Lt. Diluție: cu apă până la 400% v/v. 
Aplicarea stratului final: după 1 oră. Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt.

Grund (amorsă) de îmbinare pe bază de apă ptr exterior 
Impregnează și stabilizează suprafața, are proprietăți hidrofuge și îmbunătățește aderența și 
anduranța stratului final. Prezintă o mare rezistență la alcali și este ideală ptr suprafețe ce vor fi 
acoperite cu vopsele acrilice sau speciale de zidărie.
Rata de întindere: 13±1 m2/Lt. Diluție: cu apă, până la 100% v/v.
Applicarea stratului final: după 1-2 ore. Ambalaj: 1Lt, 5Lt, 10Lt.

Grund (amorsă) de îmbinare pe bază de solvent ptr exterior 
Impregnează și stabilizează suprafața, oferă proprități hidrofuge și imbunătățeste adeziune și 
anduranța stratului final. Prezintă o rezistență mare la alcali.
Rata de întindere: 12±2 m2/Lt. Diluție: cu CHROTEX Brush solvent, până la 100% v/v. 
Aplicarea stratului final: după 1-2 ore. Ambalaj: 1Lt, 3.5Lt, 10Lt.

Substrat izolator pe bază de apă ptr suprafețe dificile
Datorită formulei speciale, izolează și acoperă perfect suprafețele vechi, acoperite de 
fum, murdărie și mucegai. Este folosit ca un grund (amorsă) ptr vopsele emulsii ptr pereți 
și tavane. Rata de întindere: 16±2 m2/Lt pe strat. Diluție: cu apă, până la 15% v/v. 
Aplicarea stratului final: după 2-3 ore. Ambalaj: 0.75Lt, 3Lt, 10Lt.

Glet pastă de nivelare gata de aplicare ptr pereți de interior, gips carton
Gletul se poate manevra pe spatulă/gletieră pentru mai multe ore dar odată aplicat pe perete 
se usucă rapid. Consistența sa păstoasă și ambalajul etanș îi permite să fie refolosit sau 
depozitat, după deschidere.Vopseaua emulsie poate fi aplicată după ce suprafața a fost 
șmirgheluită și curățată, nu este necesară aplicarea de amorsă. 
Rata de întindere: 1.5±0.5 m2/Kg. Diluție: cu apă (opțional). Reaplicare: după 2 ore. 
Șmirgheluire: după 7-8 ore. Ambalaj: 5Kg, 20Kg.

Glet acrilic nivelant sub formă de pudră 
Este ideal ptr nivelarea iregularităților tencuielii sau gips-cartonului fără a lăsa urme de 
crăpături. Se poate lucra mult timp (nu se întărește) și se șmirghiluieste ușor si repede. 
Poate fi aplicat la interior cât și la exterior.
Rata de întindere: 1.5±0.5 m2/Kg. Diluție: cu apă, 30-35% v/v. 
Reaplicare: după 4-5 ore. Șmirghiluire: după 7-8 ore. Ambalaj: 5Kg, 20Kg.

Chit acrilic ptr suprafețele clădirilor
Oferă un finisaj excelent, este ușor de aplicat și nu se usucă pe spatulă.
Rata de întindere: 2.5±0.5 m2/Kg. Șmirgheluire: după 2-3 ore. 
Ambalaj: 0.4Kg, 0.8Kg, 5Kg.

Substraturi pentru emulsii și vopseluri acrilice

Gleturi ptr clădiri
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Soluții ideale propuse de CHROTEX ptr vopsirea 

Suprafaţă Efectul dorit Vopsea

Suprafețe 
interioare 
din 
tencuială, 
stucco, 
beton,
gips-carton

Suprafețe 
exterioare 
de tencuială, 
stuco, beton

Pentru o aplicare ecologică, finisaj perfect și 
excelentă rezistență la spălare și zgâriere, 
aplicați Artex Eco.

Pentru un finisaj perfect, excelentă 
anduranță a suprafeței, putere de acoperire 
și rată de întindere, aplicați Artex. 

Pentru o aplicare cu finisaj perfect într-o 
varietate de culori, excelentă anduranță a 
suprafeței, aplicați Xtra Emulsion. 

Pentru o aplicare ecologică eficientă d.p.d.v al 
costului, buna anduranță a suprafeței, într-o 
varietate de culori, aplicați Save Plus Eco. 
 

Pentru o aplicare extra eficientă d.p.d.v. 
al costului, finisaj mat, intr-o varietate de 
culori, aplicati Xtra Hydrochroma. 

Pentru o aplicare cu finisaj perfect, 
rezistență la mucegai și umiditate, aplicați 
Fungitex. 

Pentru un finisaj perfect, culori nealterate 
și protecție de lungă durată, aplicați 
Artakryl. 

Pentru o aplicare cu cu un finisaj perfect și 
protecție de lungă durată, aplicați 
Xtra Acrylic.

Pentru protecție la condiții de me-
diu adverse (ex regiuni montane) cu 
mari schimbări de temperatură, izolare 
a pereților, umplerea crăpăturilor de 
tencuială aplicați Elastokryl. 

Pentru izolarea suprafețelor orizontale și 
terase/acoperișuri, aplicați Elastoroof.
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Vopsea email ecologică pe bază de apă ptr lemn și metal
Oferă o protecție de lungă durată împotriva condițiilor de mediu adverse. Este ușor de 
aplicat și se usucă ușor. Se întinde uniform și oferă un finisaj neted, lucios, mat sau satinat 
în mii de culori. Protejează utilizatorul și mediul înconjurător. 
Rata de întindere: 12±1 m2/Lt ptr acoperire completă (2 straturi). Diluție: cu apă, până 
la 20% v/v. Reaplicare: după 4-6 ore. Ambalaj: 0.375Lt, 0.75Lt, 2.5Lt. 

Vopsea email ptr lemn
Oferă o suprafață elastică dar durabilă cu mare rezistență la condiții de mediu adverse și 
spălare frecventă. Se întinde uniform pe suprafață și oferă un finisaj rafinat. Este disponibil 
în varianta lucios, satinat și mat, în mii de culori. Rata de întindere: 16±2 m2/Lt pentru 
acoperire completă (2 straturi). Diluție: cu CHROTEX Brush solvent, până la 4% v/v. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Grund pe bază de solvent ptr vopsele email
Este ușor de aplicat și se întinde uniform pe. Se șmirgheluiește ușor și nu afectează luciul 
vopselei strat final. Prezintă o puternică adeziune pe suprafețe de lemn, stucco, etc. Este 
ideal ca substrat ptr emailuri pe bază de solvent cum ar fi ULTRALAC.
Rata de întindere: 9±2 m2/Lt pe strat. Diluție: cu CHROTEX Brush solvent, până la 6% v/v. 
Aplicarea stratului final: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt, 5Lt. 

Vopsele email 

Substraturi ptr vopsele email

Substrat acrilic ptr multiple aplicații
Aderă puternic la suprafețe de lemn, tencuială, aluminiu, sticlă, poliester, PVC dur, etc și 
creează excelente condiții de aderență ptr vopseaua finală. Este ușor de șmirgheluit și se 
usucă ușor. De asemenea este ideal ca substrat ptr emailuri pe bază de apă.
Rata de întindere: 9±1.5 m2/Lt pe strat. Diluție: cu apă, până la 35% v/v. 
Aplicarea stratului final: după 5-6 ore. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

CHROMASYSTEM COLORCARD
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Vopsea email ecologică pe bază de apă ptr suprafețe de metal 
Oferă o excelentă rezistență la condiții de mediu adverse și raze UV. Oferă un finisaj 
neted cu rezistență extraordinară la zgârieturi. Este ușor de aplicat și se usucă ușor. 
Protejează utilizatorul si mediul. Rata de întindere: 11±2 m2/Lt pe strat. 
Diluție: cu apă, până la 15% v/v. Reaplicare: după 6 ore. Ambalaj: 0.75 Lt.

Vopsea email alchidică pe bază de solvent ptr suprafețe de metal
Prezintă o excelentă rezistență la condiții de mediu adverse și raze UV. Oferă un finisaj lucios 
de lungă durată cu excelentă rezistență la zgâriat. Adăugarea de MOBILAC VARNISH în sau 
peste stratul final îmbunatățește luciul și rezistența mecanică a vopselei finale. Rata de 
întindere: 14±2 m2/Lt pe strat. Diluție: cu CHROTEX Brush sau Spray solvent, depinzând 
metoda de aplicare, până la 10% v/v. Reaplicare: următoarea zi. 
Ambalaj: 0.375Lt, 0.75Lt, 2.5Lt, 5Lt. 

Vopsea email anticorozivă lucioasă
Oferă o puternică protecție anticorozivă și un finisaj perfect lucios.Poate fi aplicat fără grund 
anticoroziv, direct pe suprafața ruginită. Rata de întindere: 10±1.5 m2/Lt pe strat. 
Diluție: cu CHROTEX Brush sau Spray solvent, depinzând de metoda de aplicare, până la 
20% v/v. Reaplicare: în 1-3 ore sau 1 săptămână după aplicarea primului strat. 
Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Vopsea anticorozivă cu finisaj metalic texturat
Oferă o protecție de lungă durată împotriva condițiilor adverse de mediu și raze UV. Se aplică 
direct pe suprafețe ruginite, fără a fi nevoie de grund și oferă un finisaj metalic texturat/
grunjos. Rata de întindere: 11.5±2.5 m2/Lt pe strat. Diluție: cu CHROTEX Brush sau 
Spray solvent, depinzând de metoda de aplicăre, până la 25% v/v. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt. 

Vopsea cu efect lovitură de ciocan 
Oferă suprafeței o protecție anticorozivă, excelentă aderență, elasticitate și duritate. Este 
ideală ptr vopsirea construcțiilor de interior ce necesită un finisaj cu efect lovitură de ciocan. 
Rata de întindere: 8.5±1 m2/Lt. Diluție: cu CHROTEX Spray solvent, până la 5% v/v. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Email patina aurie
Este ideal pentru aplicări decorative pe lemn, metal, piatră și marmură. De asemenea 
oferă o protecție anticorozivă suprafețelor de metal. Diluție: cu CHROTEX Spray solvent, 
până la 5% v/v. Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.20Lt. 

Vopsea email rezistentă la temperatură 
Produsul are o excepțională rezistență la temperaturi de până la 100°C. Are o bună aderență, 
oferind un finisaj perfect, elasticitate și duritate. Rata de întindere: 14±2 m2/Lt pe strat. 
Diluție: cu CHROTEX Brush sau Spray solvent, depinzând de metoda de aplicăre, până la 
10% v/v. Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Vopsele email ptr suprafețe metalice

CHROMASYSTEM COLORCARD
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Grund anticoroziv pe bază de apă
Are o excepțională aderență pe metal și oferă o protecție anticorozivă de lungă durată 
atât la interior cât și la exterior. Este inodor și se usucă repede. Este un substrat ideal ptr 
emailuri pe bază de apă, cum ar fi MOBILAC AQUA. 
Rata da întindere: 11±1.5 m2/Lt pe strat. Diluție: cu apă, până la 15% v/v. 
Aplicarea stratului final: după 6 ore. Ambalaj: 0.75Lt. 

Grund anticoroziv pe bază de solvent
Seria PRIMETAL este compusă din: 
PRIMETAL 60: alb, ptr suprafețe de metal care nu sunt expuse la exterior sau la condiții de 
coroziune intensewhite, și ptr lemn.
PRIMETAL 43: gri, ptr construcții metalice expuse la condiții de mediu slabe.
PRIMETAL 45: roșu-maroniu, ptr construcții metalice expuse la condiții de mediu severe. 
PRIMETAL A6: portocaliu, grund anticoroziv rezistent la condiții de mediu extraordinare. 
Conține cromat de zinc.
Rata da întindere: 11±2 m2/Lt pe strat. 
Diluție: cu CHROTEX Brush sau Spray solvent, depinzând de metoda de aplicare, 
până la 20% v/v. 
Aplicarea stratului final: după 8 ore.
Ambalaj: 0.375Lt, 0.75Lt, 2.5Lt, 5Lt. 

Grund anticoroziv pe bază de solvent (100% minium de plumb roşu)
Oferă o excelentă protecție anticorozivă, de lungă durată, ptr suprafețe de metal expuse 
la condiții de coroziune foarte grele. 
Rata de întindere: 9.5±1 m2/Lt pe strat. Diluție: cu CHROTEX Brush solvent, până la 
20% v/v. Aplicarea stratului final: următoarea zi. Ambalaj: 0.375Lt, 0.75Lt, 2.5Lt. 

Grund anticoroziv

Grund anticoroziv pe bază de zinc
Se aplică pe suprafețe din fier cum ar fi țevi, construcții metalice , etc și oferă o protecție 
anticorozivă totală și de lungă durată (galvanizare la rece). 
Rata de întindere: 6-8 m2/Lt pe strat. Diluție: 5-10% cu CHROTEX Spray solvent. 
Timp de uscare: 1 oră. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt.
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Vopsea anticorozivă
Combinație specială de grund anticoroziv și vopsea strat final, pe bază alchidică. Oferă o 
excelentă aderență precum și rezistență la spălat, zgâriat și produse petroliere, ulei de 
motor, lovituri. Ideal ptr șasiurile vehiculelor. Rata de întindere: 14.5±2.5 m2/Lt pe strat. 
Diluție: cu CHROTEX Brush sau Spray solvent, depinzând de metoda de aplicare, până la 
30% v/v. Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Vopsea cu aluminiu rezistentă la temperaturi înalte 
Vopsea specială pentru acoperirea suprafețelor metalice expuse la temperaturi înalte de 
până la 600°C (tevi de esapament, radiatoare etc). Se aplică într-un singur strat și oferă 
un finisaj cu aspect de aluminiu.
Rata de întindere: 8±1 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. Ambalaj: 0.75Lt. 

Grund pre-tratament ptr suprafețe galvanizate sau din aluminiu
Produs special care creează o excelente condiții de aderență ptr sistemul de vopsit final. 
Se aplică intr-un strat foarte subțire. 
Rata de întindere: 10±1 m2/Lt. Diluție: cu CHROTEX Solvent A-1100, până la 40-60% v/v. 
Ambalaj (A+B): 0.6Lt+0.150Lt, 3.6Lt+0.9Lt. 

Chit de spatulă bicomponent pe bază de poliester
Sistem bicomponent de chit poliesteric ptr metal, lemn și suprafață de fibră poliesterică. 
Sistemul are o puternică aderență la suprafață, acoperă imperfecțiunile (găuri, fisuri 
adânci, lovituri, etc) și se întărește fără crăpături. Se usucă rapid și se șlefuiește ușor. 
Disponibil în 3 variante: POLYMASTIC IN cu fibre anorganice, POLYMASTIC C aspru/brut 
și  POLYMASTIC F fin ptr finisaje netede. Timp de uscare: 20-40 minute la 20°C. Întărit 
complet: în aprox 24 ore. Ambalaj (A+B): 0.4 Kg, 0.8 Kg+25 gr. 

Stabilizator de rugină
Produs special pe bază de apă ptr stabilizarea ruginii pe suprafețe de metal. Este ușor 
de aplicat, întărește suprafața ruginită prin creșterea rezistenței mecanice și prelungește 
perioada de protecție a metalului. Stabilizarea ruginii este evidentă când culoarea cuprafeței 
ruginite se schimbă în albastru închis. După aplicare suprafața trebuie tratată cu un grund 
anticoroziv și un strat final de vopsea. 
Rata de întindere: 18±6 m2/Lt. Diluție: gata de folosire. Ambalaj: 0.25Lt, 0.9Lt. 

Decapant rugină
Produs special ptr dizolvarea și îndepărtarea ruginii de pe metal, mozaic, piatră și marmură. 
Este foarte ușor de aplicat. 
Diluție: cu apă, până la 50% v/v (ptr suprafețe de marmură și mozaic). Ambalaj: 0.9Lt. 

Decapant de vopsele și lacuri
Produs special, fără clorură de metilen, ptr decaparea vopselurilor si lacurilor vechi de 
pe suprafețe de metal sau lemn. Este ușor de aplicat pană si pe suprafețe verticale și nu 
picură. După îndepărtarea vopselurilor vechi, suprafețele trebuie spălate cu apă, lăsate să 
se usuce, șmirgheluite și vopsite cu sistemul care se dorește. 
Rata de întindere: 4.5±1.5 m2/Lt. Diluție: gata de folosire. Ambalaj: 0.375Lt, 0.75Lt. 

Produse speciale ptr suprafețe de metal
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Suprafețe 
de metal

Pentru aplicări ecologice cu uscare rapidă, 
finisaj excelent, culori nealterabile, 
excelentă rezistență la condiții de mediu și 
stres mecanic, aplicați Mobilac Aqua.

Pentru un finisaj excelent, culori nealterate, 
rezistență excepțională la condiții de mediu 
și stres mecanic, aplicați Mobilac.

Pentru aplicare direct pe rugină, finisaj 
excelent (lucios sau texturat metalic), 
protecție anticorozivă, aplicați 
Ferrosmalt & Ferrosmalt Deco Metallisé. 

Pentru efect lovitură de ciocan, protecție 
anticorozivă, aplicați Martelex.

11

Soluții ideale propuse de CHROTEX ptr vopsirea 
suprafețelor de metal și lemn 

Suprafaţă Efectul dorit Vopsea

Suprafețe 
de lemn

Pentru aplicare ecologică și un finisaj 
neted, lucios, satinat sau mat, aplicați 
Ultralac Aqua.

Pentru finisaj perfect, culori nealterabile 
și excelentă anduranță a suprafeței 
aplicați Ultralac Premium. 
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Conservant impregnant ptr lemn
Oferă protecție împotriva insectelor și ciupercilor care distrug lemnul. Pătrunde adânc în 
porii lemnului dar permite lemnului să “respire”. Oferă protecție de lungă durată împotriva 
condițiilor adverse de mediu, ploaie și umezeală prin prevenirea infiltrării apei.
Rata de întindere: 13.5±2.5 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Ulei ptr punți de lemn masiv sau ptr lemn de TEC
Reîmprospătează și protejează mobilierul de grădină și punțile de lemn masiv (ex. tec, 
iroko, mahon). Penetrează porii lemnului fără să formeze un film și previne absorbția 
apei, protejează de soare și umezeală.
Rata de întindere: 14±2 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt.  

Conservant pe bază de apă ptr lemn
Oferă protecție împotriva insectelor și ciupercior ce distrug lemnul. Pătrunde adânc în 
porii lemnului și oferă protecție de lungă durată împotriva condițiilor adverse, ploaie și 
umezeală. Scoate în evidență frumusețea naturală a lemnului și se usucă ușor.
Rata de întindere: 18±2 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. Reaplicare: după 
2-3 ore. Ambalare: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Conservanți și lacuri ptr lemn

Lacuri și conservați pe bază de apă ptr lemn

Lac transparent tip yacht 
Oferă o protecție de lungă durată structurilor expuse la umiditate și soare intens. Este 
ușor de aplicat, finisajul este neted, rezistă excelent la apă, umiditate, zgariere și raze UV. 
Disponibil in varianta satinat, lucios și mat. 
Rata de întindere: 14±2 m2/Lt pe strat. Diluție: cu CHROTEX Brush solvent, până la 
3% v/v. Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.375Lt, 0.75Lt, 2.5Lt. 

Lac cu baiț finisaj satinat 
Oferă protecție împotrifa ciupercilor (fungicid). Permite lemnului să “respire” și împiedică 
absorbția apei și umezealii. Conferă o protecție de lungă durată împotriva condițiilor de 
mediu adverse și formează un finisaj satinat care nu se decojește.
Rata de întindere: 17.5±2.5 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Lac de lemn pe bază de apă ecologică
Oferă un finisaj excelent, scoate în evidență frumusețea naturală a lemnului și prezintă 
excelentă rezistență la zgarieturi, umiditate și radiații UV. Se aplică ușor și usucă ușor. 
Disponibil în varianta lucios, satinat și mat. 
Rata de întindere: 9.5±1.5 m2/Lt pe strat. Diluție: cu apă, până la 10% v/v numai 
pentru primul strat. Reaplicare: 3-4 ore. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Varnish

CHROMASYSTEM COLORCARD
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Lac bicomponent 2K ptr podele de lemn
Oferă un finisaj perfect cu excepțională rezistență la zgâriat, apă și detergenți. Oferă 
excelentă aderență pe suprafață și este ușor de aplicat. Disponibil în varianta lucios și 
satinat. Rata de întindere: 10±1 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. 
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj (A+B): 1Lt+1Lt, 2.5Lt+2.5Lt. 

Grund special ptr podele de lemn
FLOREX PRIMER ajută la menținerea nuanței inițiale a lemnului și face lemnul hidrofug. Este 
ușor de aplicat și se usucă ușor. Este destinat ca grund ptr FLOREX.
Rata de întindere: 13±1 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosire. 
Reaplicare: după 4-6 ore. Ambalaj: 1Lt, 2.5Lt. 

Lac de pardoseală/parchet pe bază de apă
Oferă o suprafață lucioasă cu mare rezistență la zgariere, detergenți de curățare sau apă. 
Se aplică și usucă ușor. Nu necesită un grund special.
Rata de întindere: 8.5±1 m2/Lt pe strat. Diluție: cu apă, până la 10% v/v numai ptr 
primul strat. Reaplicare: după 2-3 ore. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Lac polieuretanic 2K (bicomponent) ptr suprafețe de piatră
Oferă o rezistență excepțională la pășit și zgâriere. Infrumusețează suprafața pietrei, o 
protejează de spălări frecvente și condiții meteo adverse în același timp păstrânduși luciul.       
Rata de întindere: 10±1 m2/Kg pe strat. Diluție: gata de folosire.
Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj (A+B): 0.66Kg+0.33Kg. 

Lac de piatră acrilic 
Oferă o bună aderență la suprafețe cum ar fi piatra, marmura, calcar, cărămidă, ceramică, 
beton, tencuială, țiglă etc și rezistă la apă și alcalii. Este ușor de aplicat și oferă un luciu 
puternic și de lungă durată. 
Rata de întindere: 6±1 m2/Lt pe strat. Diluție: gata de folosit. 
Reaplicare: după cel puțin 10 ore. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Etanşeizant protector care impregnează piatra 
Protejează şi înfrumuseţează suprafeţele poroase-absorbante de umezeală şi adaugă 
impermeabilitate la apă, rezistenţă la apă şi o excelentă rezistenţă la uleiuri.
Este de asemenea potrivită pentru şapa decorativă de finisare pe bază de ciment. Este 
uşor de aplicat într-un strat, nu creează film şi deci nu se îngălbeneşte şi nu alterează 
aspectul suprafeţei vopsite. Subţiere: gata de folosire. 
Timp de uscare: uscare la atingere 15±5 min. Rata de întindere: 10±2 m²/Lt per strat, 
depinzând de porozitate. Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Lacuri de pardoseală/parchet

Lacuri ptr suprafețe de piatră
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Pentru protecție și scoatere în evidență a 
frumuseții naturale a pietrei, ușurință în 
aplicație, folosiți Smalton.

Pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor 
de piatră şi a diferitelor materiale de 
construcţie naturale şi artificiale folosiţi  
Ultrastone Aqua. 

Pentru finisaj excepțional, rezistență la pășire, 
zgariere și condiții de mediu adverse, fără 
îngălbenire în timp, folosiți Smaltover.

15

Soluții ideale propuse de CHROTEX ptr protecția și 
decorarea suprafețelor de lemn și piatră

Suprafaţă Efectul dorit

Suprafețe 
de lemn

Suprafețe 
de piatră

Protecție împotriva condițiilor de mediu 
adverse și a insectelor ce distrug lemnul 
Ultraxyl.

Finisaj neted (lucios, satinat sau mat) cu 
rezistență la zgârieturi și protecție împotriva 
condițiilor de mediu adverse (umiditate, 
raze UV) Ultraxyl Ocean.

Protecție la condiții de mediu și insecte ce 
atacă lemnul, aplicare fără miros, uscare 
rapidă Ultraxyl Aqua. 

Aplicare ecologică, finisaj neted (lucios, 
satinat sau mat) cu rezistență la zgârieturi 
și protecție la condițiile de mediu adverse 
Ultraxyl Aqua Varnish.

Vopsea
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Acoperitor epoxidic bicomponent 2K multiple utilizări
Oferă o protecție suprafețelor expuse la condiții extreme (mediu industrial, contact constant 
cu lichide). Este ideal ptr piscine și bazine de apă. Are o foarte bună aderență la plastic și se 
recomandă ptr podele industriale. Se aplica împreună cu grundul NOVEPOX PRIMER 30960 
(alb, ptr beton, lemn, plastic) sau NOVEPOX PRIMER 30951 (roșu-maroniu, ptr metal). 
Pentru instalații ce intră în contact cu apa potabilă, aplicați NOVEPOX W (folosit ca grund și 
strat final). Rata de întindere: 7.5±1 m2/Κg. Diluție: cu CHROTEX Solvent E-1900, până 
la 15% v/v. Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj (A+B): 1Kg+0.25Kg, 4Kg+1Kg. 

Vopsele ptr aplicări speciale

Vopsea polieuretanică bicomponentă 2K
Oferă protecție împotriva condițiilor de mediu adverse și raze. Prezintă un luciu 
excepțional și de lungă durată. Oferă un finisaj perfect cu duritate ridicată, elasticitate 
și rezistență la zgariat. Ideal ptr vopsirea poliesterului, metalului și lemnului de pe bărci 
și yahturi. 
Rata de întindere: 9±1 m2/Κg. Diluție: cu CHROTEX Solvent S-1701, până la 
35% v/v. Reaplicare: următoarea zi. Ambalaj (A+B): 0.75Kg+0.25Kg. 

Vopsea email marină pentru partea superioară a navelor
Prezintă o excepțională rezistență la condițiile marine și raze UV. Oferă un luciu de lungă 
durată și o suprafață cu excelentă duritate si elasticitate.
Rata de întindere: 9±0.5 m2/Lt. Diluție: cu CHROTEX Brush sau Spray Solvent, 
depinzând de metoda de aplicare, până la 15% v/v. Reaplicare: următoarea zi.
Ambalaj: 0.75Lt. 

Vopsea de marcaj rutier pe bază de rășini alchidice modificate
Se folosește la marcaje rutiere, parcări și la vopsirea podelelor de beton. Are o excelentă 
aderență la asfalt și beton, oferă un grad mare de reflectivitate în timpul zilei sau noaptea. 
Rata de întindere: 0.8-1.6 m2/Lt ptr un film uscat de grosime 400-600 μm. Diluție: gata 
de folosire. Daca este necesar se poate dulua cu solventul X-1100. 
Timp de uscare: 10-20 minute Ambalaj: 0.75Lt, 2.5Lt. 

Chit epoxidic bicomponent
Se folosește la umplerea golurilor/iregularităților din podelele de beton, mozaicuri, etc. 
Se poate folosi și la suprafețe de poliester sau lemn (ex. ambarcațiuni). Nu se recomandă 
ptr umplerea golurilor de expansiune. Timp de uscare: 3-4 ore. Întărit complet: aprox 
24 ore. Ambalaj (A+B): 0.5Kg+0.25Kg, 1Kg+0.5Kg.



CHROMASYSTEM de la CHROTEX este un sistem modern de colorare destinat să 
creeze mii de nuanțe cu ajutorul a 3 baze speciale și 16 coloranți pe bază de apă. 
Toate culorile produse satisfac cerințele de calitate privind precizia culorii, putere 
de acoperire, condiții de mediu și rezistență UV. 
Toate produsele colorate sunt în totală concordanță cu directivele COV (EU 
2004/42). Mai mult coloranții pe bază de apă garantează certificarea ecologică ptr 
orice nuanță aleasă ptr a colora o bază ecologică (EU 2009/543 & 2009/544).
Paleta noastră de culori acoperă orice cerință cromatică, de la culori pastel deschise 
până la griuri închise. Paletarul nostru, COLOR GUIDE, reprezintă un instrument 
cromatic valoros în alegerea nuanțelor și combinațiilor acestora.

CHROMASYSTEM
SISTEMUL DE COLORARE 

Opţiuni nelimitate de produse şi 
culori...

...inspiraţie fară limite



www.chrotex.com
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