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LAGUNA 3.0

Vopsea lavabilă pe bază de apă inodoră opacă 
pentru interioare aplicare profesională



Răspunsul la cerințele 
moderne ale zugrăvirii 
interioarelor

Vopsea murală pe bază de apă pentru interioare, pe bază 
de lianți acrilici în dispersie apoasă, formulată cu tehnologii 
de nouă generație care permit obținerea unui finisaj opac 
plăcut. Formulată special pentru uzul profesional, dotată 
cu o mare putere uniformizantă, anti stropire, retuș ușor, 
optimă dilatare și posibilitate de vopsire cu pensula. 

disponibilă:
0019 alb 14 - 4 - 0,75 L
0064 deep 14 - 3,75 - 0,7 L
0061 mediu 14 - 4 - 0,75 L
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NOUTĂȚI VOPSELE PE BAZĂ DE APĂ

NOUA ERĂ A VOPSELEI PE 
BAZĂ DE APĂ
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LAGUNA 3.0

În industria vopselelor pentru interioare, societatea Colorificio 
San Marco a rămas tot timpul în pas cu vremea și a știut să 
inoveze pentru a satisface punctual cerințele target-ului său de 
referință, utilizatorul profesional.
Această vocație de pionierat, de a anticipa evoluția naturală a 
pieței, a condus la nașterea produsului Laguna 3.0.
Vopsea pe bază de apă lavabilă de Clasa 3, Laguna 3.0 
are capacitatea de a conferi suportului un aspect opac și 
uniform, chiar pe suprafețe cu niveluri de absorbție diferite, 
este extrem de ușor de aplicat, garantează un grad mare de 
acoperire și o luminozitate optimă. Prezintă și alte caracteristici 
proeminente, care o fac să fie unică și inovativă, cum ar fi faptul 
că este inodoră și conținutul scăzut de VOC. 

Istoria acestui produs este puternic legată de o alegere futuristă 
făcută la jumătatea anilor nouăzeci: în 1999 Colorificio San 
Marco introduce produsul Laguna, o vopsea transpirantă pe 
bază de apă și de rășină acrilică.  
Alegerea de a utiliza acest tip de liant pe o piață care, până la 
acea perioadă, propunea în principal produse realizate utilizând 
lianți de tip vinilic, s-a dovedit a fi câștigătoare.

Laguna 3.0, la fel ca și Laguna, este așadar un produs care 
privește spre viitor și care este destinat, încă o dată, să vină în 
întâmpinarea necesităților utilizatorilor profesionali în căutarea 
unei vopsele lavabile pe bază de apă pentru interioare de 
calitate foarte înaltă.



LAgUNA 3.0 EVOLUȚIA*:
•	 Inodoră
•	Fără APEO, conținut scăzut de V.O.C. 
•	O mai mare rezistență la spălare (clasa 3 UNI EN 13300)  
•	O mai mare luminozitate
•	Aspect mai opac 

* Date în comparație cu Laguna

✓Fișa de mediu

Clasa A (emisii foarte scăzute)
în ceea ce priveşte emisiile  

de substanţe volatile la interior.
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LAgUNA 3.0 EVOLUȚIA*:
•	 Inodoră
•	Fără APEO, conținut scăzut de V.O.C. 
•	O mai mare rezistență la spălare (clasa 3 UNI EN 13300)  
•	O mai mare luminozitate
•	Aspect mai opac 

* Date în comparație cu Laguna

✓Fișa de mediu

DATE TEHNICE:
• Instrumente: pensulă, trafalet, pulverizator și Airless
• Aplicare: 2 straturi
• Randament: 8-10 m2/l per strat
• Uscare (la 25°C și 65% de U.R.): la atingere 1 oră, se poate vopsi  
 peste ea după 3 h
• Rezistență la spălare UNI 10560: > 2000 cicluri, rezistentă

ClAsIfICArE UNI EN 13300:
•	 Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 3
•	 Strălucire EN ISO 2813: <5, foarte opac
•	 Putere de acoperire ISO 6504-3: clasa 1 la un randament de 7 mp/l

CErTIfICĂrI:
•	 Determinare VOC-FORMALDEHIDĂ
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LAGUNA 3.0

www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it

Colorificio San Marco SpA 
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - Follow us on:
      facebook.com/sanmarcospa
      twitter.com/sanmarcospa
      pinterest.com/sanmarcospa
      youtube.com/marketingsanmarco

OBTINETI MAI MULTE INFORMATII
GET MORE INFO


