
 

 

 

CONTINUO 
Sistem pentru decorarea pereţilor şi a pardoselei  

 
 

DESCRIERE 
 
CONTINUO este un  sistem ce permite crearea unor suprafeţe decorative extrem de potrivite pentru arhitectura 
contemporană ce percep, definesc şi anticipă gusturile şi tendinţele designului de interior rezidenţial în spaţii private 
sau comerciale.  
CONTINUO are capacitatea de a răspunde cerinţelor specifice de renovare a spaţiilor fără a fi necesară 
îndepărtarea, demolarea sau eliminarea finisajelor vechi. 
Spaţiile interne, simplu şi rapid, devin actuale, suprafeţele orizontale şi verticale simplu de personalizat fără 
întreruperi estetice intervenindu-se la nivelul suprafeței de bază  existente (tencuială, şapă, beton, ceramică, faianţă, 
gresie, pietre naturale sau reconstruite). 
CONTINUO este un  sistem multistrat combinat pe bază de produse de natură diferită, minerală şi organică. 
CONTINUO este adecvat şi pentru intervenţii în cazul prezenţei sistemului de încălzire în pardoseală. 
Sistemul CONTINUO este clasificat A+ conform decretului ministerial francez 
în ceea ce priveşte calitatea aerului din încăperile interioare.  
 
 

PRODUSELE SISTEMULUI CONTINUO 
 
CONTINUO BASE: Pulbere preamestecată dintr-o singură componentă pe bază de ciment pentru încăperi 
interioare. Simpla amestecare a CONTINUO BASE cu apă permite obţinerea unui mortar de ciment cu durată medie 
de întărire pentru un strat cu grosime maximă de 1.5 mm  
 
CONTINUO DECO: Stuc decorativ păstos din două componente ce poate fi aplicat prin întindere, cu structură 
organico-minerală, colorabilă prin sistemul de colorimetrie Marcromie.  
Creează suprafeţe cu o duritate superficială bună ce îl recomandă atât pentru decorarea suprafeţelor verticale cât şi 
pentru suprafeţele orizontale supuse traficului din spaţii rezidenţiale  şi comerciale cu trafic pietonal de intensitate 
medie. Amestecare simplă  pe şantier a CONTINUO DECO COMP. A stuc decorativ de natură organică cu 
CONTINUO DECO COMP. B pulbere preamestecată pe bază de componente minerale modificate în mod oportun, 
permite adăugarea de efecte şi culori suprafeţelor.  
CONTINUO DECO este un produs decorativ cu emisii foarte reduse de substanţe organice volatile. 
 
CONTINUO LINK: Amorsă epoxidică transparentă din două componente diluabilă în apă, cu capacitate înaltă  de 
penetrare, studiată pentru a satura şi consolida suprafeţele decorate  cu CONTINUO DECO. Formula specială de 
întărire la cald cu viscozitate extrem de redusă bazată pe proprietăţile răşinilor epoxidice şi a unor agenţi de întărire 
specifici permite realizarea unei suprafeţe adecvate pentru a permite aplicarea unor straturi succesive de finisaje cu 
vopsea CONTINUO TOP. 
CONTINUO LINK are o formulă cu răşini epoxidice cu grad redus de îngălbenire. În cazul utilizării pe suprafeţe 
foarte deschise la culoare este posibilă o uşoară îngălbenire a suprafeţelor în timp. CONTINUO LINK este adecvat 
numai pentru suprafeţe interne şi prezintă emisii extrem de reduse de substanţe organice volatile. 

CONTINUO LINK poate fi utilizat pentru consolidarea şi protecţia suprafeţelor orizontale din beton îmbunătăţindu-le 
funcţia de protecţie la praf şi reducând absorţia apei şi a uleiului. 

 
CONTINUO TOP: Finisaj transparent din două componente acriluretanice de natură alifatică ce nu se îngălbeneşte 
la apă. După uscare, vopselele posedă o înaltă rezistenţă mecanică la abraziune şi la zgâriere, ceea ce conferă de 
asemenea şi o bună rezistenţă chimică. Finisajul CONTINUO TOP COMP. A este disponibil în versiunile Glossy, 
Satin şi Matt.  
Finisajul CONTINUO TOP COMP. A înainte de utilizare, se va amesteca cu CONTINUO TOP COMP. B o răşină 
reactivă de ultimă generaţie. CONTINUO TOP COMP. B permite simpla amestecare manuală înainte de utilizarea 
pe şantier, garantând astfel o uscare rapidă ca garanţie a unui finisaj într-un timp extrem de scurt. 

Vopselele CONTINUO TOP, datorită caracteristicilor lor tehnice de lucru împreună cu un grad înalt de transparenţă 
şi efectul natural particular, pot fi utilizate şi pentru întreţinerea parchetului din lemn pus în operă în prealabil. 



 

 

 

Instrucțiuni de utilizare 
 
Sistemul CONTINUO poate fi aplicat pe : 
- Şape (din ciment tradiţionale, radiante, flotante, etc.). 
- Suprafeţe cu faianţă, gresie porţelanată sau mozaic. 
- Suprafeţe cu finisaje preexistente de natură epoxidică sau poliuretanică. 
- Suprafeţe din piatră naturală şi reconstruită. 
- Conglomerate de diverse tipuri cu condiţia să fie absorbante. 
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici. 
- Finisaje decorative de natura organică sau minerală. 
- Suprafeţe din ipsos şi gips carton 
 
Nu aplicaţi pe suporturi proaspăt prelucrate, aşteptaţi perioada adecvată de uscare, în general de patru 
săptămâni. Nu aplicaţi pe suprafețe cu umiditate reziduală sau pe suprafețe de bază umede. 
 
SUPRAFEȚE DE BAZĂ NEADECVATE  
 
CONTINUO TOP nu poate fi aplicat pe suprafeţe orizontale şi verticale, care prin natura lor nu conferă garanţia de e 
aderare şi stabilitatea dimensională. 
- Linoleum. 
- Semifabricate din lemn. 
- Suprafeţe din metal vopsit şi nevopsit. 
- Suprafeţe din sticlă, ciment cu fibră de sticlă. 
- Suprafețe de bază umede sau cu umiditate reziduală. 
- Nu aplicaţi pe obiecte sanitare sau alte suprafețe de bază ce favorizează stagnări de apă   
 
 

CARACTERISTICI TEHNICHE 
 
CONTINUO BASE 
- Natura liantului: ciment şi răşini sintetice. 
- Masă specifică a mortarului gata de utilizare : 1,6 c.a. Kg/l 
- Aspect : pulbere albă. 
- Dimensiune maximă a substanţelor inerte: 0,75 mm 
- Pot-life: 60 de minute la 20 °C. 
 
CONTINUO DECO COMP. A 
- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă. 
- Solvent: apă. 
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,77±0,05 kg/l 
- Pot-life a amestecului (A+B): circa 60 de minute la 20 °C 
 
CONTINUO DECO COMP. B 
- Natura liantului: ciment şi substanţe inerte. 
- Aspect: pulbere albă. 
 
CONTINUO LINK 
- Natura liantului: Epoxidic şi agent de întărire specific 
- Solvent: apă 
- Masă volumetrică a amestecului (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0.02 kg/l  
- Pot-life a amestecului (A+B): circa 60 de minute la 20 °C 
 
CONTINUO TOP 
- Natura liantului: dispersie de poliuretan alifatic modificat. 
- Solvent: apă 
- Masă volumetrică a amestecului (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1,05 ± 0.02 kg/l  
- Pot-life a amestecului (A+B): circa 60 minute la 20 °C 
- Uscare (la 25 °C şi 65% di U.R.): la pipăit în 30 min.; se poate suprapune un strat de vopsea după 4 ore. 



 

 

- Gradul de strălucire UNI EN ISO 2813: >85, unghiul de citire de 60° CONTINUO TOP GLOSSY  
- Gradul de strălucire UNI EN ISO 2813: 20 ± 2, unghiul de citire de  60° CONTINUO TOP SATIN  
- Gradul de strălucire UNI EN ISO 2813: 10 ± 2, unghiul de citire de 85° CONTINUO TOP MATT 
 
Gradul de strălucire al vopselelor măsurat în contextul de aplicare real, ca în sistemul CONTINUO, rezultă 
diferit de acela măsurat conform prevederilor normativului UNI EN ISO 2813 şi poate oricum suferi mici 
variaţii pe baza efectului conferit de CONTINUO DECO. 
 
- Gradul de strălucire gloss: 20±2  unghiul de citire de 60° CONTINUO TOP GLOSSY  
- Gradul de strălucire gloss: 6±1 unghiul de citire de 60° CONTINUO TOP SATIN  
- Gradul de strălucire gloss:3±1 unghiul de citire de 85° CONTINUO TOP MATT 
 

CONDIŢII AMBIENTALE PENTRU APLICARE 
 
Materialul trebuie să fie aplicat protejându-l împotriva îngheţului şi diferenţelor mari de temperatură, pe parcursul 
întregului ciclu de aplicare. Nu aplicaţi dacă temperatura aerului, stratului de bază şi a produsului sunt mai mici de 
+10 °C sau mai mari de +35 °C. De asemenea, nu aplicați produsul dacă suprafața de bază este expusă direct la 
soare sau este supraîncălzită (chiar dacă se află la umbră). 
Condiţiile ambientale şi caracteristicile stratului de bază pentru a putea trece la aplicarea sistemului CONTINUO 
sunt: 

- Temperatura ambientului: Min. +10 °C / Max. + 35 °C. 

- Umiditatea relativă a ambientului: <75%. 

- Temperatura stratului de bază: Min. +10 °C / Max. +30 °C. 

- Umiditatea stratului de bază : <4% 
Aplicarea în condiţii diferite de acelea descrise mai sus ar putea genera deformări sau vicierea proprietăţilor chimico-
fizice şi a rezultatului estetic al sistemului CONTINUO. 
Se recomandă să protejaţi colţurile, muchiile în relief, treptele, suprafeţele înălţate cu protecţiile adecvate pentru 
muchii. Asiguraţi-vă că aţi pozat cantitatea necesară de material în special în prezenţa unor colţuri, muchii în relief, 
trepte sau suprafeţele înălţate. 
 

RECOMANDĂRI 
 
În cazul în care produsele au fost stocate la o temperatură apropiată de +5°C, înainte de utilizare, se recomandă să 
se aducă produsele într-un loc cu o temperatură peste +8/+10 °C. 
Temperaturile reduse lungesc şi inhibă întărirea şi uscarea diverselor produse.  
Se recomandă să utilizaţi mereu materiale din acelaşi lot de fabricaţie. 
Pentru lucrări la care este indispensabilă continuarea cu materiale dintr-un nou lot de fabricaţie diferit din gama  
CONTINUO DECO evitaţi alăturarea zonei tratate în prealabil printr-o delimitare geometrică netă preferând aplicarea 
estompată a noului produs încercând să conferiţi un efect de nuanţare. Pentru îmbinarea produselor din loturi diferite 
de producţie utilizaţi eventuale întreruperi de continuitate a suprafeţelor, rosturi sau altele similare.   
 

INDICAŢII PENTRU APLICARE   
 
Înainte de punerea în operă a sistemului CONTINUO este esenţial să se efectueze o atentă pregătire a suprafeţei de 
tratat. Pregătirea are scopul de a crea condiţiile optime pentru a conferi un rezultat tehnic adecvat din punct de 
vedere al caracteristicilor tehnice ale sistemului răşinos.  
Alegerea sistemului de pregătire trebuie să ţină cont de : 
- natura suprafeței de bază; 
- starea suprafeței de bază, evaluând o eventuală deteriorare şi gradul de murdărire al acesteia. 
- condiţiile climatice de pe şantier. 
 

MOD DE APLICARE  
 
Pentru prepararea produselor şi modalităţile operative consultaţi MANUALUL DE APLICARE a sistemului   
CONTINUO 
 
Notă. Pentru aplicarea sistemului CONTINUO BASE este prevăzută utilizarea unei plase de armare din fibră de 
sticlă tratată pentru protecţie anti-alcali cu masă nominală gr/m

2
 80-90 ± 5%.  



 

 

 
Consumul specific  
 
CONTINUO BASE (raportată la pulbere): 1,5-2,2 kg/m

2
, în două straturi, în funcţie de tipul de intervenţie şi de 

starea suprafeței de bază.  
CONTINUO DECO: 1,2-1,5 kg/m

2
 în două straturi, în funcţie de tipul de intervenţie şi de starea suprafeței de bază.  

CONTINUO LINK: 60-70 m
2
 cu un pachet amestecat şi diluat în mod adecvat (A+B). 

CONTINUO TOP: 7-8 m
2
/l în două straturi. 

 
În orice caz se recomandă de fiecare dată să se determine consumul specific printr-o probă preliminară efectuată la 
fața locului pe stratul de bază specific. 
 
 

COLORARE 
 
Produsul este disponibil ca versiune de bază ALB utilizabilă şi drept culoare gata de folosire. 
Colorarea poate fi obţinută prin sistemul Colorimetric Marcromie. 
La cerere, după o verificare tehnică prealabilă, este posibil să se realizeze culori pe bază de mostre. 
În cazul utilizării unor produse din loturi diferite de fabricaţie vă recomandăm să re amestecaţi între ele produsele din 
cele două loturi diferite de fabricaţie, pentru a evita apariţia unor nuanţe uşor diferite a culorilor gata de utilizare.  
 
 

CONDIŢII REFERITOARE LA DURATA DE STOCARE 
 
Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise, într-un depozit acoperit şi în condiţii de temperatură adecvate : 
1 an pentru produsele sub formă de pulbere, 1 an pentru produsele alcătuite din două componente şi 2 ani pentru 
restul produselor. 
Temperatura maximă de păstrare: +30°C 
Temperatura minimă de păstrare: +10°C. 
 
 

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚELOR 
 
Primele operații de curățare a suprafețelor trebuie să fie efectuate după ce s-a realizat întărirea amorsei, în general 
după o perioadă de cel puțin 5 zile. 
Operațiunile de curățare uzuală a suprafețelor se vor efectua utilizând detergenți normali pentru pardoseală. 
Suprafețele prezintă o bună rezistență la o mare varietate de substanțe ce se utilizează în mod normal în sectorul 
casnic și profesional.  
Nu executați curățarea cu aburi. Nu utilizați mașini de lustruit ce ar putea zgâria suprafața și i-ar modifica 
caracteristicile tehnice și efectul estetic. Se recomandă să se prevadă rapid îndepărtarea substanțelor agresive și să 
se limpezească cu apă, pentru a evita un contact prelungit și o eventuală posibilă corodare a părții superficiale a 
sistemului CONTINUO. 
Nu utilizați subtanțe dezincrustante cu caracter puternic alcalin sau acid ce ar putea ataca suprafața decorată a  
sistemului CONTINUO. 
Întreținerea uzuală a suprafețelor va fi executată conform instrucțiunilor specificate în MANUALUL DE APLICARE a 
sistemului CONTINUO 
 
 

MĂSURI DE SECURITATE  
 
Utilizați fiecare produs în conformitate cu normele în vigoare în materie de igienă și siguranță. 
După utilizare nu deversați recipientele direct în mediul înconjurător, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca 
pe deșeuri speciale. Nu aruncați deșeurile la canalizare, în cursurile de apă sau pe sol. Pentru informații 
suplimentare consultați fișa de securitate. 
 
Notă – informațiile indicate în această Fișă Tehnică derivă din cea mai bună experiență acumulată de noi; totuși Fișa nu implică 
nicio altă responsabilitate din partea Societății noastre pentru aplicarea produsului, aceasta nefiind sub controlul nostru direct. 
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