
 

        

 
Anunț consultare piață 

privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de  
vopsea emulsionată premium și grund acrilic alb ecologic pe bază de apă 

 

 

Autoritate contractanta: 

MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 

900725, România 
 
Obiect consultare : achiziția de vopsea emulsionată premium și grund accrilic alb pe 

bază de apă necesar Primăriei municipiului Constanța 
 

Materiale de construcții - Cod CPV: 4411000 
 

 

Descriere consultate:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze 
vopsea emulsionată premium și grund accrilic alb necesar Primăriei municipiului 

Constanța cu următoarele caracteristici: 
 

 

- Vitex classic - vopsea emulsionată premium 

• Vopsea emulsionată vinilica de calitate superioară, pentru uz interior, pe bază de 
copolimer PVA-VEOVA. Conferă o putere ridicată de acoperire și rezistență 
excepțională la spălare frecventă și la condițiile admosferice nefavorabile. Are 

proprietăți de uniformizare foarte bune și creează o suprafață plană netedă. 
Vopseaua emulsionată Vitex poate fi aplicată pe suprafețe din orice material 

pregătite în mod corespunzător. Nu emană niciun miros în timpul aplicării 
deoarece nu conține amoniac. 

• Putere mare de acoperire 

• Rezistență la spălări  frecvente 
• Acoperire – 15 -18 m²/L pe strat pentru suprafețe pregătite corespunzător 

 
Caracteristici tehnice:  

- Vâscozitate – 110 ± 10KU (ASTM D 562,25°C) 

- Densitate – 1,46 ± 0,02 Kg/L – ALB (ISO 2811) 

- Luciu  - 5 units in 60° (ISO 2813)±± 

 

- Cantitate  – 12 buc - Vopsea lavabila interior galeata 10 L – pigmentat 

conform paletelor din Catalog (The ColorFullCollection – Trend) – 245 20 YR 
 

 
- Blanco Eco – grund acrilic alb ecologic pe bază de apă 

• Grund alb, mat, ecologic, pe bază de apă și rășini acrilice pure de nouă tehnologie 

pentru uz  interior și exterior pe pereți, lemn, etc. Este certificat conform  
criteriilor Comitetului  Uniunii Europene pentru Etichetarea Ecologică(CUEEE). Are 

o putere mare de acoperire, aplicarefacilă, se usucă rapid, cu o capacitate de 
dispersie ridicată și este utilizat ca substrat pentru toate vopselele Vitex pe bază 
de apă(emulsii, acrilice, emailuri, vopsele pentru zidărie, în relief, etc). 

Îmbunătățește aspectul, având o putere mare de acoperire și un strat final cu 
adeziune și rezistență la intemperii. Previne apariția petelor de diverse tipuri cum 

ar fi: pete de nicotină, de suc, de scris cu pixul, etc. dar și taninului din lemn. De 
asemenea poate fi utilizat ca strat intermediar de la nuanțe închise la nuanțe 
deschise, reducând în acest fel numărul de straturi necesare pentru stratul final. 

Este caracterizat printr-un miros redus deoarece nu conține amoniac sau alte 



substanțe periculoase cu ar fi hidrocarburi aromatice, formaldehidă liberă, metale 

grele sau alchilfenotoxilați. 
• Ecologic  

• Alb mat cu putere mare de acoperire 
• Excelent de utilizat ca strat intermediar de la nuanțe închise la nuanțe deschise 
• Pentru uz interior și exterior 

• Acoperire – 10 -12 m²/L conform ISO 6504 -1 pe strat pentru suprafețe pregătite 
corespunzător 

 
Caracteristici tehnice:  

- Vâscozitate – 105 ± 10KU (ASTM D 562,25°C) 

- Densitate – 1,40 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) 

 

Cantitate – 15 buc – Amorsa acrilica pentru interior/exterior 3 L 
 

Aspecte supuse consultării: 
 Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. 
 Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă. 

 
Data afișării: 04.02.2019 
Data limită transmitere propuneri: 07.02.2019 
Data limită consultare: 08.02.2019 

 

Modalitate desfășurare: 

 
Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 

prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și 

la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. 
 
 


