Metode de izolare termicã a pereþilor exteriori

Izolaþia termica a unei clãdiri se poate obþine prin termoizolare pereþilor pe interiorul sau pe exteriorul
acestora.
Izolaþia la interior a pereþilor exteriori
Alegerea acestei metode de izolare poate cauza în timp diferite probleme:
• Pereþii exteriori sunt expuºii unor diferenþe de temperaturã mari; cu timpul aceºti pereþi se deterioreazã din
cauza condiþiilor exterioare.
• Umezealã din interiorul clãdirii condenseazã întotdeauna în interiorul peretelui si creeazã un mediu propice
dezvoltãrii igrasiei ºi mucegaiului. Umezeala absorbitã de perete poate îngheþa în perete pe timpul iernii
distrugând astfel structura peretelui.
• Nu pot fii evitate sub nici o formã punþile termice
• Este absolut necesarã montarea unei bariere de vapori în interior.
• Cãldura din interior nu mai este absorbitã în pereþi aceºtia nemaiavând inerþia termicã necesarã în momentul
reîncãlzirii locuinþei.
Acest tip de izolare termicã nu este recomandat decât în cazul unor clãdiri unde intervenþia în arhitectura
faþadei este interzisã. Aceste lucrãri trebuie realizate sub îndrumarea unui specialist în domeniu.
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Izolaþia la exterior a pereþilor exteriori

Utilizând aceastã metodã de izolaþie vom obþine cele mai multe beneficii.
·Valoare U ( W/mpK) a peretelui poate fii considerabil redusã folosind aceastã metodã; aceasta este cea mai
eficientã din punct de vedere al reduceri pierderilor de energie prin faþade.
·Izolarea integralã a faþadei conduce la eliminarea punþilor termice în aceste zone
·Protejeazã pereþii de acþiunea factorilor climatici.
·Pereþii înmagazineazã cãldura din interior reducând pierderea acesteia spre exterior
·Difuzia la vapori de apã permite peretelui sã rãmânã uscat, fãrã sã absoarbã umezealã
Cele 2 variante de realizare a izolaþiei la exterior sunt :
A. Izolaþii la faþada ventilatã. Acest sistem presupune montare izolaþiei pe peretele suport în spatele unui finisaj din
plãci de sticlã, metal, ceramicã etc montate pe o structurã de aluminiu; izolaþia nu este supusã încãrcãrilor
mecanice.
Produse recomandate: Fixrock, Fixrock FB1, Airrock LD , Airrock ND, Airrock HD
B. Izolaþii în sisteme integrale (ETICS) unde vata bazalticã este montatã într-un sistem multistrat care are ºi rolul de
a susþine straturile exterioare (masa de ºpaclu ºi tencuialã decorativã), acestea fiind aplicate direct pe stratul de
izolaþie .
Produse recomandate: Frontrock ºi Frontrock Max E

Fatada in sistem integral (ETICS)

Fatada ventilata

punþi termice - exemple de izolare incorectã a
pereþilor exteriori
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Izolaþia termicã a faþadelor în sistem integral Rockwool

·stratul interior cu o densitate mai micã îmbunãtãþeºte
izolarea termicã ºi preia eventualele neregularitãþi ale
suprafeþei suport.
Împreunã, cele douã straturi asigurã o termoizolare mai
bunã cu 10% (?d =0,036W/mK), în comparaþie cu
produsele anterioare omogene pentru faþade, de la
Rockwool ºi cu 17% faþã de produsele tip lamelã pentru
faþadã.

Calitate doveditã
Toate produsele Rockwool pentru sistemul integral de
izolare pentru faþade au fost testate conform cerinþelor
Standardelor Europene. Instituþii de atestare autorizate
din Europa au testat ºi au aprobat sistemul Rockwool în
conformitate cu directivele tehnice ale ETAG004
pentru ETICS (External Thermal Insulating Composite
System) ca un întreg, alãturi de toate componentele
sale. Ca o garanþie suplimentarã în multe state
europene asociaþii de producãtori care dezvoltã
sisteme asemãnãtoare ca WDVS din Germania
recomandã produsele Rockwool.

Recomandãri înaintea instalãrii sistemului
Montarea sistemului trebuia executatã doar cu
personal calificat ºi autorizat . Produsele pot fi montate
cu orice produs certificat pentru aplicarea pe vata
bazalticã.

Eficienþa sistemului depinde de toate componentele acestuia
La alegerea componentelor, Rockwool recomandã
utilizarea produselor compatibile ºi testate pentru a
asigura calitatea sistemului. Numai adezivii ºi finisajele
decorative care permit difuzia mãritã a vaporilor de apã
sunt recomandate astfel încât permeabilitate
sistemului la vapori sã fie satisfãcuta, iar retenþia de
umezealã în straturile sistemului sã fie nulã.
Calitatea acestui sistem depinde foarte mult ºi de
modul de instalare. Astfel este necesarã o informare
tehnicã din partea specialiºtilor Rockwool.

Condiþiile meteorologice
Instalarea sistemului se face la temperaturi între 5°C ºi
25°C. Faþada trebuie protejatã de apã ºi umiditate
excesivã pânã la aplicarea finisajului exterior.
Stratul suport
Peretele trebuie sã fie curat, uscat iar eventualele resturi
de zidãriei, mortar, beton trebuie îndepãrtate. Deviaþia
verticale ale faþadei mai mari de ±15 mm la 4 m înãlþime
trebuie corectate cu un strat de tencuialã.
Recomandãri suplimentare
Ferestrele ºi uºile trebuie montate înainte de instalarea
termosistemului. De asemenea instalaþiile de
electricitate, gaze, apã precum ºi instalaþiile de
evacuare a apelor pluviale trebuie poziþionate înainte
de montarea sistemului.

Frontrock Max E
Plãci de vatã bazalticã neomogene (dual density)
formate din douã straturi cu densitãþi diferite:
·stratul exterior (pânã în 20 mm) are o densitate mai
mare pentru a creºte rezistenþa la încãrcãrile mecanice
ºi impact conferind o rezistenþã sporitã la acþiunea
încãrcãrilor concentrate Fp > 250N.
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Noutate în izolaþia termicã – Frontrock Max E, noua izolaþie
termicã cu douã straturi de la Rockwool
Plãcile termoizolatoare cu vatã mineralã pentru faþade
Frontrock Max E sunt o adevãratã noutate. Produsul
este neomogen, având douã straturi. Stratul superior
de 20 de mm este mai dens, ºi conferã rezistenþã sporitã
la acþiunea încãrcãrilor concentrate (Fp > 250N!),
protejând faþadele împotriva acþiunilor factorilor de
naturã mecanicã. Stratul inferior este elastic ºi se
muleazã cu uºurinþã pe eventualele neregularitãþi ale
suprafeþei pereþilor. Împreunã, cele douã straturi
asigurã o termoizolare mai bunã cu 10% (?d =
0,036W/mK), în comparaþie cu produsele anterioare
omogene pentru faþade, de la Rockwool ºi cu 17% faþã
de produsele tip lamelã pentru faþadã.
Aplicarea plãcilor din vatã mineralã cu douã straturi,
Frontrock Max E, este identicã cu procesul de aplicare a
plãcilor omogene: montarea se realizeazã prin lipire
parþialã sau totalã ºi ancorare mecanicã.
Plãcile termoizolante din vatã mineralã Frontrock Max E
sunt potrivite atât pentru izolarea termicã a construcþiilor noi cât ºi a celor vechi.
Din punctul de vedere al protecþiei împotriva
incendiilor, plãcile Frontrock Max E sunt incombustibile
(clasa de reacþie la foc A1), ºi se poate monta fãrã
restricþii pe orice tip de clãdire, indiferent de cerinþele
de rezisteþã la foc.
De ce este esenþialã folosirea materialelor ignifuge
pentru prevenirea rãspândirii rapide a focului?
Focul care se rãspândeºte rapid provoca daune
imobilelor ºi poate cauza decese. Fumul dens care este
emanat în timpul incendiilor împiedicã evacuarea ºi
salvarea la timp a persoanelor.
Sistemul de termoizolare Rockwol cu plãci din vatã

mineralã bazalticã împiedicã rãspândirea focului, fiind
cea mai bunã soluþie din punctul de vedere al protecþiei
împotriva incendiilor.
Placa termoizolantã Frontrock Max E – asemenea
tuturor materialelor din vatã mineralã bazalticã de la
Rockwool – nu emanã fum ºi împiedicã rãspândirea
focului. Deasemenea conferã proprietãþi de izolaþie
fonicã excelentã.
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apã este
aproape identic cu cel al aerului, astfel facilitând
evacuarea vaporilor de apã prin faþadã reducãnd
posibilitatea formarii condensului ºi mucegaiului.
Fiind stabile dimensional, plãcile nu se contractã ºi nu
se dilatã ºi astfel împiedicã apariþia fisurilor la nivelul
faþadei. Datoritã acestei caracteristici atât izolaþiile
termice cât ºi faþadele vor avea o duratã de viaþã
considerabil mai lungã.
Produsele din vatã mineralã bazalticã de la Rockwool
sunt fabricate din materiale naturale, în concordanþã cu
certificatului EUCEB, nefiind dãunãtoare sãnãtãþii.
Folosind plãcile Frontrock MAX E pentru termoizolarea
faþadelor se pot economisi deopotrivã energie ºi bani!
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Sistemul de termoizolaþie pentru faþade tencuite cu vatã
mineralã în douã straturi (dual-density)
Sistem termoizolant cu tencuilã aplicatã direct
Sistemul de termoizolare cu tencuialã directã este una
dintre cele mai elegante ºi eficiente metode de a
termoizola faþada unei case. Aceasta face posibilã
pãstrarea caracterului original al faþadei – suprafaþa
exterioarã a sistemului constã în tencuialã aplicatã
direct. Printre beneficii se numãra ºi izolarea termicã
totalã a faþadei, fãrã pierderi energetice. În aceste
sisteme, plãcile termoizolatoare sunt montate pe pereþi
cu mortar adeziv sau cu mortar adeziv ºi ancorare.
Vata mineralã este materialul ideal pentru sistemele de
termoizolare cu tencuialã aplicatã directã.
Proprietãþile de bazã ale sistemelor termoizolante:
• Proprietãþi de termoizolare excelente
• Coeficient ridicat de permeabilitate la vapori de apã
• Rezistenþã ridicatã la foc (euro clasa A1)
• Excelentã izolaþie fonicã
• Stabilitate dimensionalã (nu apar fisuri)
• Produs natural, rezistent la acþiunea dãunãtorilor

• Fixarea Frontrock Max E prin ancorare face ca greutatea termoizolaþiei sã fie preluatã de cãtre pereþi.
Pereþii clãdirii sunt denivelaþi?
• Folisind Frontrock Max E neregularitãþile pereþilor
sunt considerabil reduse ºi suprafeþele finite devin
plane ºi uºor de finisat.

Materiale ºi unelte necesare
Materiale necesare pentru realizarea termoizolãrii
cu Frontrock MAX E

Mijloace auxiliare
• Fier de glet din oþel inoxidabil
• Cancioc de mortar din oþel inoxidabil
• Netezitor din plastic cu mâner
• Paletã de amestecare spiralatã
• Vas pentru amestecarea mortarului, vopselei
• Ruletã
• Cuþit de tãiat vatã mineralã
• Boloboc, fir cu plumb
• Dreptar de aluminiu de 2 metri
• Ciocan
• Maºinã de gãurit + burghie
• ªurubelniþã

• Adeziv mortar (sau adeziv elastic pentru construcþiile
din lemn)
• Mortar de fixare a plasei
• Plasã din fibrã de sticlã =>120g/mp (grund/tinci)
• Tencuialã, vopsea pentru pereþi de faþade
• Dibluri, ºinã de ghidaj a soclu, colþare pentru protejarea muchiilor
Notã:
Vor fi folosite dibluri potrivite pentru acest tip de
aplicaþie
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Structura stratificatã a sistemului tencuibil cu douã straturi

Cantitatea materialelor pentru 1 mp faþadã
- Adeziv mortar
5 kg/mp
- Plãci tencuibile din vatã mineralã
- Frontrock Max E Rockwol tencuibil
1,05 mp
- Dibluri cu disc ºi dorn de oþel
• Cuie sau prin înºurubare cu cap de
plastic (pentru stoparea punþilor
termice)
6-9 buc/mp
- Mortar pentru fixarea plasei
6 kg/mp
- Plasã din fibrã de sticlã
1,2 mp
- Masa de ºpãcluialã
0,2 kg/mp
- Sclivisealã structuratãu cu:
-granule de 2 mm
3,5kg/mp
-granule de 1,5 mm
2,5kg/mp
- Vopsea pentru faþade pe bazã de
silicon sau silicat / tencuialã decorativã mineralã

1. Mortar adeziv
2. Placã tencuibilã Frontrock Max E
din vatã mineralã, direcþia fibrelor fiind paralelã
cu planul tencuielii
3. Diblu cu disc
4. Mortar pentru consolidarea plasei
5. Plasã de fibrã de sticlã
6. ªpãcluialã
7. Sclivisealã
8. Tencuiala faþadei
9. ªina de ghidaj a soclului
10. Conector ºinã de ghidaj
11. Zid

Cantitãþile de mai sus au fost determinate pe baza
experienþei noastre. Din cauza calitãþii soclului, a
preciziei de execuþie ºi a tipului produsului utilizat,
Rockwool România S.R.L. nu poate prelua rãspunderea
în privinþa acestor cantitãþi. Cantitatea celorlalte
materiale auxiliare (ex: ºina de ghidaj a soclului,
profilelor pentru protecþia muchiilor) sunt calculate pe
baza fracþionãrii faþadei.

Forma executãrii
Înainte de a începe
Pregãtirea soclului
- înlãturarea tencuielii deteriorate sau discontinue la
suprafaþã
- aducerea la nivel a soclului
- jgheabul de scurgele a apei din ploi, paratrãsnetul,
sau conductele de gaz montate pe faþadã nu se pot
ingloba în nici un caz în izolaþia termicã.
Vata bazalticã nu se aplicã în zona de contact cu terenul.

1

2

Montarea ºinelor de ghidaj pe
soclu
Se determinarã înãlþimea soclului.
Înainte de începerea procesului de
termoizolare, înãlþimea socului
trebuie marcatã cu o linie orizontalã.
ªina de ghidaj a soclului trebuie montatã la o înãlþime minimã de 40 de cm
de la sol.

3

Fixarea diblurilor
Diblul se aºeazã în gãurile fãcute
anterior ºi se introduc cu ajutorul
ciocanului, prin batere.
Se verificã dacã fixarea ºinei de ghidaj
este corespunzatore.
ªinele nu se vor fixa în nici un caz în
izolaþia termicã.

Verificarea orizontalitãþii soclului
ªina de ghidaj a soclului trebuie
fixatã pe tot perimetrul clãdirii într-un
plan orizontal. Veificarea orizontalitãþii se va face cu ajutorul unui
boloboc.
4

Realizare gãurilor pentru dibluri
Inegalitatea soclulul poate fi egalizatã
cu ajutorul ºinelor de ghidaj.
La colþurile clãdirii, ºinele de ghidaj
trebuie tãiate conform înbinãrii la colþ
apoi, trebuie fixate împreunã.
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5

Conectarea ºinelor de ghidaj a
soclului
Pentru conectarea ºinelor de ghidaj
folosim elementele de îmbinare.
Încazul izolaþiilor cu o grosime mai
mare de 80 de mm se recomandã
folosirea a cel puþin douã elemnte de
îmbinare.

Aplicarea adezivului

1

2
3

Mortaru adeziv trebuie aplicat în
interiorul plãcii în 4-6 puncte (turtite)
într-un mod simetric, în mijlocul
plãcii.

Aplicarea mortarului adeziv
Lipirea plãcilor se face perimetral ºi în
puncte (pe min. 40% din suprafaþã).
Pentru asigurarea plasãrii potrivite a
mortarului se vor lua în considerare
poziþiile gãurilor de montare a
diblurilor. Direcþia aplicãrii mortarului
adeziv trebuie sã fie perpendicularã
pe direcþia fibrelor plãcii. Iniþial se
aplicã cu gletierea în strat subþire de
adeziv astefel încât acesta sã se
integreze în suprafaþa plãcii. Se lasã sã
se usuce.

3

În timpul aplicãrii mortarului adeziv,
baloturile de fibrã mineralã pot fi
utilizate ca mese de lucru.
Mortarul adeziv trebuie aplicat pe
muchia plãcilor în formã de cordon de
5cm perimtetral ºi 3/6 puncte turtite
în mijlocul plãcii.

Lipirea plãcilor
Montarea plãcilor
Montarea plãcilor din vatã mineralã
pe pereþi se face în aºa fel, încât
marcajul TOP ROCKWOOL sa fie in
permanenta la suprafata.
1

Montarea plãcilor
Plãcile trebuie montate strâns, una
lângã alta, ºi trebuie glisate pe lângã
cele deja montate.

4

Formarea colþului
La colþuri, plãcile trebuie fixate prin
suprapunere.

Montarea pe ºinele de ghidaj
de soclu
Montarea plãcilor se face începând
de la ºina de ghidaj, pe tot perimetrul
peretelui, apoi se avanseazã începând
de la primul rând.
3
2

5

Îndepãrtarea mortarului adeziv
Surplisul de mortarul adeziv de pe
marginea plãcilor de vata trebuie
îndepãrtat. Adezivul mortar nu
trebuie sa ajungã între plãci.

Îndepãr tarea surplusului de
material
Pentru realizarea unui colþ perfect,
partea ce iese în afara peretelui
trebuie îndepartatã prin tãiere, de-a
lungul unei rigle de aluminiu.

3

6

-11-

Montarea diblurilor

Notã:
Diblurile nu se vor mota mai devreme de 24 ore de la
aplicarea plãcilor pe faþadã (pentru întãrirea mortarului
adeziv). Se recomandã folosirea diblurilor cu prindere
specialã în funcþie de tipul de perete (ex. BCA, cãrãmidã,
etc.)

1

2

Distribuirea diblurilor
Locaþia diblurilor este determinatã
de cãtre planul de distibuþie.
O soluþie pentru distr ibuirea
diblurilor este prezentatã în figura
alãturatã. Aceastã soluþie þine cont de
înãlþimea structurii.
a- distanþa minimã a diblurilor
mãsuratã de la colþul zidului
a> 50 mm în cazul unui zid de beton
a>100 mm în cazul unui zid de cãrãmidã
Distribuirea dblurilor se va face în
funcþie de înãlþimea clãdirii astfel:
• pânã la 8 m - 6 buc/m2
• între 8 ºi 20 m - 7 buc/m2
• peste 20 m - 9 buc/m2
La colþuri ºi la clãdiri înalte se va
suplimenta numãrul de dibluri.

Înºurubarea cuielor metalice
În cazul unui diblu dotat cu tijã ce
permite înºurubarea, se foloseºte o
bormaºinã.

4

5

Realizarea gãurilor pentru dibluri
Gãurile trebuie realizate folosind
maºina de gãurit cu percuþie.
În cazul betonului celular (BCA), a
cãrãmizilor cu goluri ºi altor materiale
uºoare gãurile trebuie realizate fãrã
percuþie.
Adâncimea de fixare a diblurilor
trebuie sã fie de min. 5cm pentru
beton ºi 8-9cm pentru cãrãmidã cu
goluri sau beton celular.
Se vor respecta indicaþiile producãtorului de sisteme de ancorare.

6

3

Introducerea diblurilor cu disc
Diblurile de plastic se introduc în
gãurile deja existente prin batere, cu
ajutorul unui ciocan.
Cuiul metalic din interiorul diblului se
introduce prin înºurubare astfel încât
rozeta diblului sã fie adâncitã 1-2 mm
faþã de planul plãcilor.
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Realizarea colþurilor
Înainte de aplicarea tencuielii de
bazã, trebuie pregatite toate muchiile
ferestrelor ºi colþurile.
Pe colþuri ºi muchii trebuie aplicatã în
prealabil o plasã din fibrã de sticlã de
min. 15-20mm

Consolidarea colþurilor
deschiderilor (uºi ºi ferestre)
Atât la partea superioarã cât ºi la cea
inferioarã a colþurilor deschiderilor,
lipim o fâºie de 20x30 cm de plasã de
fibrã de sticlã la un unghi de 45 de
grade fata de orizontala. Aceasta este
necesara deoarece in aceste zone pot
aparea fisuri din cauza structurii care
lucreazã ºi a socurilor provocate de de
închiderea/deschidera uºilor ºi a
ferestrelor.

La ce sã avem grijã?

1

Partea exterioarã a ferestrelor
Tocurile ferestrelor ºi a altor suprafeþe adiacente zidãriei trebuie
protejate împotriva deteriorarii cu
ajutorul foliei de protecþie.
Pentru termoizolarea glafurilor este
recomandatã folosirea unor fâºii
termoizolatoare Frontrock având
dimensinea de 1200x1200x20 mm
sau de grosime mai mare în funcþie de
spaþiul disponibil.
Spaþiul rãmas între toc ºi tencuialã
trebuie umplut cu un material
flexibil (de ex. silicon).

Realizarea colþurilor la falþul
ferestrei
Colþul de la falþul ferestrei trebuie
realizat cu ajutorul colþarelor ºi a
plasei din fibrã de sticlã.

Izolarea termicã a
buiandrugului
Pentru izolaþia termicã a buiandrugului este recomandatã folosirea
fasiilor termoizolatoare Frontrock
MAX E cu dimensiunea de 200x20
mm. Spaþiul rãmas între toc ºi
tencuialã trebuie umplut cu un
material flexibil (de ex. silicon).
3

X

2

Realizarea termoizolaþiei în jurul
ferestrelor
Falþurile uºilor ºi ale ferestrelor trebuie
izolate cu plãci întregi din care
ulterior, se taie suprafeþele ce pãtrund
în interiorul deschiderii.

4

Montarea izolaþiei la spaleþi ºi în jurul golurilor

Aplicare corectã Frontrock la spaleþi

Aplicare corectã Frontrock sub pervaz
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Secþiune perete

Etape de montare

Aplicarea tencuielii de bazã cu
latura netedã a fierului de glet
Tencuiala de bazã trebuie aplicatã
pe suprafaþa de vatã mineralã,
folosind latura netedã a fierului de
glet.
1

2

3

10
8

Aplicarea tencuielii de bazã cu
partea zimþatã a fierului de glet
Dupã realizare etapei de mai sus,
tencuiala de bazã trebuie acoperitã
folosind partea zimþatã a fierului de
glet. Aceastã etapã este necesarã
pentru a asigurarea cantitatãþii
necesare de mortar adeziv (patul).
Aplicare corectã se face folosind o
mistrie cu dinþi de 10x10 mm.

Grunduire
În condiþii meteorologice normale,
grunduirea se face dupã uscarea
tencuielii de bazã. Este recomandat
folosirea unei rulou pentru vopsit.
8
9

Aplicarea scliviselii
Scliviseala se poate aplica numai
dupã uscarea amorsei cu ajutorul
unui fier de glet din oþel inoxidabil.

Montarea plasei din fibrã de sticlã
Plasa de fibrã de sticlã trebuie aplicatã
pe tencuiala proaspãtã acordând o
atenþie deosebitã nivelãrii mortarului
adeziv.
Plasa nu trebuie încreþitã sau
ondulatã.
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Vopsele pe bazã de silicon
Dupã uscarea tencuielii se poate
începe imediat aplicarea pe faþadã a
vopselei pe bazã de silicon. Aplicarea
acesteia se efectueazã în douã straturi
cu ajutorul unui rulou pentru vopsit.

Inserarea plasei din fibrã de
sticlã
Folosind o gletierã, plasa din fibrã de
sticlã este apasãsatã în tencuiala de
bazã.
4
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Utilizarea mai multor culori pe
faþadã
Pentru delimitarea culorilor se va
folosi o bandã adezivã de hârtie

Finisarea tencuielii de bazã
Tencuiala de bazã se finiseazã peste
plasa din fibrã de sticlã, astfel încât
plasa de armare sã nu mai fie vizibilã.
5

6
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Finisarea tencuielii
Suprafaþa tencuieliise va aduce la
forma finalã în starea ei umedã,
folosind o gletiera din plastic.
Tencuiala trebuie sã aibe o umiditate
potrivita; suprafaþa nu are voie sã se
usuce în timpul finisãrii.
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Finisarea colþurilor
Plasa din fibrã de sticlã se aplicã în aºa
fel încât sã nu se suprapunã cu
profilele de protecþie al colþurilor.
Colþurile se finiseazã cu ajutorul
gletierei pentru colþuri.

Tãierea
Surplusul de plasã care depãºeºte
ºina de ghidaj a soclului se
îndepãrteazã prin tãiere cu ajutorul
unui cutter.

Rezultatul final
Dupã îndepãrtarea benzii adezive, se
poate observa marginea culorilor
aceasta fiind dreaptã ºi bine definitã.
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Vopsele pe bazã de silicon
Gama de culori la vopselele pe bazã
de silicon este foarte vastã.
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