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                Data rev : 13.09.2022 

   
FIŞĂ TEHNICĂ 

 
STICKY COLOR  -  PIGMENTI SUPERCONCENTRATI 

destinati zugravelilor  interioare  si  exterioare decorative 

 

1. Descriere produs  
 
Sunt paste  de nuantare concentrate pe baza de pigmenţi organici si/sau anorganici in dispersie 
apoasa ,  aditivi reologici, antispumanţi, conservanţi, etc. 
 

GAMA DE CULORI pentru pigmentii superconcentrati Sticky Color:  
GALBEN LAMAI (S 01) – utilizare  la interior si exterior 
GALBEN BANANA (S 02) – utilizare  la interior  
GALBEN PAI (S 03) – utilizare  la interior si exterior 
GALBEN AURIU (S04) – utilizare  la interior  
OCRU (S 05) – utilizare  la interior si exterior 
ORANGE (S 06) – utilizare  la interior  
ORANGE PIERSICA (S 07) – utilizare  la interior si exterior 
ROSU (S 08) – utilizare  la interior si exterior 
MAGENTA (S 09) – utilizare  la interior  
VIOLET (S 10) – utilizare  la interior si exterior 
ALBASTRU ROYAL (S11) – utilizare  la interior si exterior 
ALBASTRU CIEL (S12) – utilizare  la interior si exterior  
ALBASTRU TURQUOAISE (S 13) – utilizare  la interior si exterior 
VERDE MENTA (S 14) – utilizare  la interior si exterior 
VERDE CROM (S 15) – utilizare  la interior si exterior 
VERDE IARBA (S 16) – utilizare  la interior si exterior 
MARO CASTAN (S 17) – utilizare  la interior si exterior 
ROSU OXID (S 18) – utilizare  la interior si exterior 
MARO TUTUN (S 19) – utilizare  la interior si exterior 
NEGRU (S 20) – utilizare  la interior si exterior 
OLIVE (S 21) – utilizare  la interior si exterior 
BEJ (S 22) – utilizare  la interior si exterior 
CREM (S23) – utilizare  la interior si exterior 
ROSU TRANDAFIR (S 24) – utilizare  la interior si exterior 

 

       2. Domeniul de utilizare 
Se  utilizeaza pentru nuantarea vopselelor lavabile, semilavabile, compozitiilor apoase pe baza de 
var, tencuielilor decorative, emailurilor pe baza de apa, grundurilor si lacurilor de lemn pe baza de 
apa, precum si in adaosuri pentru betoane, ipsos, compozitii de rosturi, chituri.  
 
 
 
 



 
Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,  
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON 
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro 
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301 
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547 

 

pagina 2 din 3 

 

 
3. Caracteristici principale: 

• oferă  o gama de culori diversa, atent selectata, existând posibilitatea 
alegerii culorii dorite din CARTELELE  DE CULORI STICKY COLOR (disponibile în magazinele 
care comercializează produsul): 

 -  cartela de culori pentru vopselele lavabile utilizate la interior din gama Sticky si 
Coral; 
 -  cartela de culori pentru vopselele lavabile utilizate la exterior din gama Sticky si 
Coral; 

• prezintă o dispersabilitate rapida in produsele de acoperire pe baza de apa; 

• in practica este posibila obtinerea unui numar nelimitat de culori si nuante datorita 
faptului ca pigmentii superconcentrati STICKY COLOR se amesteca excelent intre ei dand 
posibilitatea formarii propriei coloristici. 

 
4.   Caracteristici tehnice:  

Nr.  
crt 

CARACTERISTICA 
CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 
METODA DE ÎNCERCARE 

0 1 2 3 

A  Caracteristicile produsului 

1 Aspect lichid omogen, vascos vizual 

2 Densitate 23 ± 0,5C, g/cm3 1,05 – 1,85 SR EN ISO 2811-1:2016 

3 pH 7 -  9 SR EN ISO 787-9:2019 

                                                                                                
 
 5. Mod de utilizare 
Pregatirea produsului 
Înainte de utilizare produsul se agita bine in vederea omogenizării. 
Se introduce colorantul in vopseaua lavabila si se clateste bine flaconul cu o parte din apa destinata 
diluarii vopselei lavabile. 
Amestecul format se omogenizeaza pana la obtinerea unei culori uniforme. 
Pentru evitarea variatiilor de nuanta se recomanda ca vopsirea sa se efectueze  integral,  folosind 
un singur lot de produs  sau amestecul omogen  de loturi diferite. 
Atentie! In practica pot aparea mici diferente vizuale  intre culorile finale ale produselor nuantate 
si cartela, determinate si influentate de: aspectul, structura si grosimea peliculei aplicate, de tipul 
si calitatea vopselei, de cantitatea de pigment utilizata si de natura suportului. intensitatea 
fluxului luminos si  tipul de lumina (naturala sau artificiala) sub care se face aprecierea culorii. 
CARTELELE  DE CULORI STICKY COLOR  disponibile în magazinele care comercializează produsul 
Sticky Color pigmenti superconcentrati sunt reproduse pentru vopselele lavabile Sticky; 
Supersticky si Coral. Nu garantam reproducerea culorile pentru alte tipuri de vopsele lavabile. 
Se recomanda efectuare unei test de compatibilitate cu produsul ce urmeaza a fi nuantat, folosind o cantitate mica de 
produs. 
 
6. Consum specific: functie de nuanta dorita. 
 
7.  Ambalare, , depozitare, transport 
Ambalare - produsele se ambalează în tuburi din material plastic, inchise etans  cu capacitatea de: 
50 ml. 
Depozitare si transport. Temperatura de depozitare şi transport trebuie să fie de min. 
+ 5 ºC (sub această temperatură produsele riscă să îngheţe, se depreciaza şi devin neutilizabile) si 
max 30 ºC . Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite. 
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8.  Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile păstrării în ambalajul 
original închis etanş şi la o temperatura de minim 5 °C.  
 
9.  Reglementari legale 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in 
vigoare. 
Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda 
testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.  
Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare 
neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului. 
Pentru lamuriri suplimentare  va recomandam sa consultati producatorul. 

 
 


