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REZUMAT

asemenea, prezentate, pe scurt, câteva din

Cuvinte cheie: 

ABSTRACT

This paper presents an analysis of the market trends

for building and construction paintings,

considering the need to lower the volatile organic

compounds (VOC). It also presents some of the

benefits of water-born products (acrilic resins) and

the alternative of siliconic paints or some special

products as radiation-curable paints or paints

destinated to reduce energy and resource losses.

Key words: pelliculogene film-former products,

volatile organic compounds, paintings, building

finishing

1. Introducere

organici volatili, dar metodele de abordare a

solvent prin modificarea proceselor tehnologice sau

aer liber). De aceea, în acest domeniu particular,

– în Europa, un compus organic volatil este

+ 250°

punct de fierbere mai mare de + 250°C nu

– în SUA, un compus organic volatil este un

produs ce contribuie la formarea ozonului în

straturile inferioare ale atmosferei; prin urmare

pentru 12 categorii de vopsele. În majoritatea

doua pe 01.01.2010). Stabilirea acestor niveluri a

necesitat un mare efort comun de negociere din
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CEPE (Conseil Européen de l’Industrie des

Peintures, des Encres d’Imprimerie et des

aceste obiective pot fi atinse la termenele

solvent.

În timp ce US EPA (US Environmental

Protection Agency) a stabilit anumite niveluri standard

începând cu 01.01.2005. Aceste valori sunt

Timp de m

cele care au impus standardul de calitate pentru

stabilitatea culorii.

chiar a unor monomeri mai ieftini. Încorporarea

unor astfel de materiale în copoli-merii acrilici poate

suplimentari de reticulare.

mic de uscare, ceea ce le face

Acoperirile elastomerice pentru exterior au risc

Diferite forme de copolimeri acrilo-

asemenea, p

polimerului siliconic.

O limitare a domeniului de utilizare a vopselelor

a penetra în substrat. Produsele alchidice diluabile

uscare a peliculei finale.
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solide.

suport. Sistemele de acest tip nu nec

organici volatili este de aproximativ 75 g / l.

4. Vopsele siliconice

pentru producerea finisajelor anorganice destinate

zive a metalului, în timp ce

100 de ani.

chimici (în special hidroxidul de calciu) din

vopsite anterior cu pelicule organice sau pe alt tip

posibilitatea reacoperirii în timp cu produse de

ireversibile).

În unele studii foarte recente s-a folosit un

complete a produsului.

Coroziunea fier-betonului poate scurta dramatic

aceea, uneori, fier-betonul este acoperit cu pelicule

protectoare aplicate în mod clasic sau prin acoperire

de curent continuu). Un anumit tip de acoperire

metale compatibile (de exemplu, un amestec de zinc

silicagelul) pentru a asigura conductivitatea. Se pot

acoperirii, caz în care, liantul preferat este un silicon

anorganic precum cel prezentat anterior.

produse anorganice

Spre deosebire de vopselele siliconice, aceste

anterior.
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destinate acoperirii lemnului utilizat în exterior).

speciale, întrucât dioxidul de titan este puternic

(responsabil de activitatea fotocatalizatoare).

De aceea emulsiile standard au fost modificate prin

adaosul de trimetilpropan-triacrilat sau

parte a co-solventului).

agresive (nocive).

poluate.

În Marea Britanie s-a realizat o vopsea care

carbonat de calciu. Pelicula are un aspect poros;

azotat de calciu (relativ nepericulos), care este

8. Acoperiri destinate economisirii

consumul de energie al aparatelor de producere a

raturi mai mari de + 20°

culoarea (în mod reversibil), acoperirea devine

-

culorii.

9. Concluzii
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sunt „prea scumpe” pentru unii utilizatori, ne putem

renovate cu costuri ridicate, în timp ce micii utilizatori

produselor acrilice consacrate.
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