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SAN MARCO & DOW: SINERGIE DE ÎNALT Ă PERFORMANȚĂ 

Grație colabor ării dintre San Marco și grupul Dow, sose ște în Italia ICARO, 
vopseaua superlavabil ă acrilic ă cu polisiloxani cu emisie sc ăzută, rezultatul unei 
cercet ări tehnologice avansate și premiate. 

EVOQUETM 1310 este un polimer acrilic pre-
compozit fără VOC și formaldehidă, dezvoltat 
de firma americană The Dow Chemical 
Company. Tehnologia sa inovativă permite 
“împachetarea” particulelor din produsul pentru 
vopsit, fie ca e vorba de particule de bioxid de 
titan sau pigmenți în general, permițând 
obținerea unei dispersii optime a acestora, fapt 
care se traduce într-o mai mare putere de 
acoperire și o mai bună uniformitate a finisajului 
obținut, fie el alb sau colorat. 

Un produs care este rezultatul unor cercetări tot 
mai ambițioase în domeniul sustenabilității, 
EVOQUETM 1310 îmbină randamentul maxim 
cu impactul minim asupra mediului, inclusiv în 
ceea ce privește gradul de confort al spațiilor în 
care locuim.   

 

În anul 2013 EVOQUETM 1310 și-a adjudecat 
prestigiosul premiu american Presidential Green 
Chemistry Challenge Award, afirmându-se la nivel 
internațional ca un proiect revoluționar, tehnologic 
și sustenabil. 

Tocmai pentru aceste caracteristici San Marco, dintotdeauna atent la respectarea 
mediului, a dat undă verde colaborării cu multinaționala Dow, lider în sectorul speciality și 
materiale avansate, agrochimie și materii plastice, cu un portofoliu de afaceri integrat și 
orientat spre piață. Dow oferă clienților săi din circa 180 de țări o gamă largă de produse și 
soluții tehnologice, în sectoare cu creștere mare precum: packaging, electronică, coating și 
agricultură. Cu vânzări de peste 57 miliarde de dolari în anul 2014 și 53000 de angajați în 
lumea întreagă, Dow realizează peste 6000 de produse în cele 201 fabrici din 36 de țări.  
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Grație colaborării cu grupul Dow s-a născut Icaro, o vopsea superlavabilă acrilică pentru 
interior cu polisiloxani și emisie scăzută de compuși volatili. 

Icaro  adoptă acest polimer inovativ, EVOQUETM 1310, pentru a garanta maximul de 
confort atât pentru aplicator cât și pentru beneficiarul final al spațiului care se vopsește. 
Icaro  garantează un conținut minim de substanțe volatile și semivolatile într-un spațiu 
închis după 28 de zile de la momentul aplicării, încadrându-se în categoria A+ (cea mai 
bună) conform normativei franceze în vigoare în ceea ce privește Calitatea Aerului din 
Interior. Această nouă vopsea superlavabilă acrilică, rezultatul colaborării dintre San 
Marco și grupul Dow, îmbină randamentul maxim cu impactul minim asupra mediului. 

Mai multe informați despre acest produs : www.san-marco.com/rum/prodotti/icaro 

Mai multe informati despre tehnologia EVOQUETM 1310: client.dow.com/sanmarco 

 

 


