
Linie pentru finisaje de 
înaltă performanță creată 
cu un liant special derivat 
din biomasă regenerabilă 
definită conform abordării 
„echilibrului de masă” și 
certificată de RedCert2.
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VALOAREA 
SUSTENABILITĂȚII

„Nu moștenim pământul de la 
strămoșii noștri, îl împrumutăm 
de la copiii noștri “: acest 
proverb antic deschide Raportul 
de Sustenabilitate al Grupului 
San Marco, un instrument care 
își declară, în mod transparent, 
angajamentul în favoarea 
dezvoltării sustenabile, cu 
obiectivul de a crea valoare pentru 
Grup, pentru oameni și pentru 
conservarea resurselor naturale.

4

Responsabilitate • Mediu • Siguranță
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Departamentul de cercetare și dezvoltare al Grupului San 
Marco monitorizează și gestionează impactul activităților 
asupra mediului pentru a preveni efectele nocive și pentru a 
îmbunătăți impactul pe care acestea îl au asupra mediului. 
Sistemul de management al mediului este certificat în 
conformitate cu standardul internațional ISO 14001: 2015. 
Suntem ghidați de principiile Eco-Design pentru optimizarea 
consumului de resurse:

● luăm apă doar de la rețeaua de alimentare publică;

● folosim sisteme fotovoltaice pentru a crește eficiența utilizării 
surselor regenerabile;

● selectăm în mod constant materii prime care nu dăunează 
mediului, limitând componentele chimice periculoase;

● furnizăm liste de mediu cu informații detaliate despre 
produse.

Mulțumită utilizării plasticului reciclat pentru majoritatea
ambalajelor, reușim să   evităm în medie emiterea a 1.500 
de tone de CO2 pe an. Calitatea este foarte  importantă pentru 
noi, și mediul nu face excepție: produsele noastre de înaltă 
performanță necesită o utilizare mai redusă și un consum mai 
mic de resurse.

Abordarea noastra pentru 
a fi sustenabili
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Acrylò
La qualità sostenibile

L I N E A

Vopselele profesionale ale Linea Acrylò, recunoscute 
deja pe piață pentru calitate și performanța ridicată, 
din 2021 sunt produse cu un liant special derivat 
din biomasă regenerabilă definit conform abordării 
„echilibrului de masă” și certificat de RedCert2.

Obiectivul abordării echilibrului de biomasă este de a 
reduce emisiile de CO2 în atmosferă, datorită înlocuirii în 
lanțul valoric al resurselor fosile cu resurse regenerabile 
de biomasă. Produsul reduce consumul de resurse 
fosile datorită utilizării de materii prime regenerabile 
certificate într-un mod sustenabil în lanțul  valoric.  

Sursele de biomasă sunt, de exemplu, bio-nafta și 
biogazul. Derivate în principal din deșeuri organice și 
uleiuri vegetale.
Sursele regenerabile intră la începutul ciclului de 
producție a lianților și sunt alocate virtual produsului finit.

Noua Linea Acrylò reprezintă  alegerea de cumpărare 
conștientă pentru a ajuta la salvgardarea Mediului.

Abordarea 
MASS-BALANCE
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Materii prime fosile

Produse 
convenționale

Produse cu lianți echilibrați 
din biomasă prin alocare 

matematică

Materii prime regenerabile

CANTITĂȚI DE 
CONFORMITATE

Cererea pieței 
influențează ponderea 

materialelor regenerabile 
utilizate la începutul 

procesului de producție

PROCESUL DE PRODUCȚIE

7
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La qualità sostenibile

L I N E A

Finisaje performante 
pentru construcții 
sustenabile

Vopselele ce aparțin Linea Acrylò conțin o nouă 
formulare pe bază de rășini acrilice care garantează 
standarde de calitate precum acoperire ridicată, 
alb imaculat, expansiune bună și micro porozitate 
care maschează imperfecțiunile suportului. Datorită 
ușurinței de aplicare și a timpului redus de uscare, 
lucrările vor fi efectuate mai rapid.
Toate vopselele Linea Acrylò au o mare capacitate 
de acoperire și omogenitate estetică care permite 
obținerea unui avantaj dublu: pe de o parte, fiind 
capabil să ascundă vopselele vechi și, pe de altă 
parte, să economisească timp și cantitate de produs, 
deoarece cu o vopsea pe bază de apă care are o 
putere mare de acoperire, sunt necesare mai puține 
straturi.

Toate produsele Linea Acrylò sunt gata de utilizare, 
ceea ce le face ușor de aplicat, evită risipa de 
materiale și orice erori de diluare. Cu aceste produse 
se pot realiza lucrări rapid și cu rezultate finale 
întotdeauna impecabile.

Aceeași grijă pe care San Marco o dedică 
performanțelor tehnice o acordă și căutării permanente 
de soluții inovatoare pentru a minimiza impactul asupra 
mediului conform criteriilor Ecodesign, menținând în 
același timp standardele ridicate de calitate.

Cu Acrylò este, de asemenea posibilă protejarea 
sănătății oamenilor:

Calitatea aerului la interior este puternic responsabil 
de funcționarea organismului nostru și de reacțiile 
noastre. Vopselele Linea Acrilò sunt create pentru 
a respecta sănătate deoarece sunt inodore, fără 
formaldehidă și COV (compuși organici volatili) și 
dețin certificat Indoor air quality A +.
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ÎMBINAREA DINTRE 
RESPIRABILITATE ȘI HIDROREPELENȚĂ

ESTETICA MATĂ 
ȘI UNIFORMĂ

ASPECT SATINAT ȘI 
ÎMPOTRIVA PETELOR

PERFORMANȚĂ 
ESTETICĂ ÎNALTĂ

Alegeți puterea ridicată de uniformizare a 
Acrylosatin Plus, vopseaua acrilică pe 
bază de apă care uniformizează absorbția 
și este ușor de curățat. Ideal pentru pereți 
și tavan, uscare rapidă, zero COV. 

Aplicați Impressomarc Plus, vopseaua 
acrilică de fond, pentru a masca orice 
imperfecțiune și pentru a facilita aplicarea 
straturilor de vopsea. Ideal pentru pereți și 
lemn, zero VOC.

Cu Acrylosilox, vopsea siloxanică, 
se realizează finisaje cu o estetică 
mată, chiar și pe tencuielile cu rol de 
dezumidificare pentru asanarea zidăriei 
afectate de umiditate. Ideal pentru pereți 
și tavan, uscare rapidă, zero COV.

Alegeți Acrylomat Plus, vopseaua 
acrilică pe bază de apă cu o putere 
mare de umplere care maschează cu 
ușurință imperfecțiunile suportului. Ideal 
pentru pereți și tavane, uscare rapidă, 
zero COV.

Cu Acrylovelour Plus, vopseaua 
acrilică pe bază de apă cu acoperire 
ridicată, puteți obține finisaje omogene 
și ușor de curățat. Ideal pentru pereți și 
tavane, se usucă în 3 ore, zero COV.

Acrylovelour Plus

Acrylosilox

Acrylomat Plus

Acrylosatin Plus

Impressomarc Plus

Faceți o alegere 
responsabilă 
și de calitate
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La qualità sostenibile

L I N E A

Acrylosilox este o vopsea pe bază de apă de 
înaltă calitate, pe bază de polimeri siloxani 
modificați și aditivi speciali care conferă 
produsului o respirabilitate excelentă și o 
impermeabilitate ridicată. Potrivit pentru pereți 
și plafoane, creează finisaje cu o estetică mată, 
are un punct de alb ridicat și acoperire excelentă.

Ușor de aplicat, se usucă rapid: poate fi revopsit 
după 3 ore. Inodor, fără plastifianți, formaldehidă 
sau compuși organici volatili (COV).

Acrylosilox  
Finisaj siloxan mat pentru interior

Seria 362

Respirabil și hidrofug

Punct înalt de alb 

Acoperire ridicată

Gata de utilizare

INSTRUMENTE: pensulă, rol sau suflat.
CONSUM INDICATIV: 10-14 m2 / l per strat.
USCARE: (la 25 ° C și 65% din R.H.): la atingere în 60 
de minute; se poate revopsi după 3 ore. STRATURI: 2

Acryleau Silox este formulat cu un liant derivat 
din biomasă regenerabilă conform abordării 
„bio-masă” și certificat de RedCert².
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ZERO COV 3 ORE - USCARE 
RAPIDĂ

INODOR INDOOR AIR 
QUALITY: A +
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ZERO COV 3 ORE - USCARE 
RAPIDĂ

INODOR INDOOR AIR 
QUALITY: A +
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Acrylomat Plus este o vopsea acrilică pe bază 
de apă, de înaltă calitate, potrivită pentru pereți 
și tavane. Creează finisaje cu o estetică mată 
și uniformă.
Acrylomat Plus este un produs microporos care 
ascunde ușoarele imperfecțiuni ale suportului 
datorită puterii sale ridicate de umplere.

Ușor de aplicat, se usucă rapid: al doilea strat 
de vopsea se poate aplica după 3 ore.
Inodor, fără plastifianți, formaldehidă sau compuși 
organici volatili (COV).

Acrylomat Plus   
Finisaj acrilic mat

Putere mare de umplere

Ascunde imperfecțiunile

Gata de utilizare

INSTRUMENTE: pensulă, rolă sau suflat.
CONSUM INDICATIV: 14-16 m2 / l per strat.
USCARE: (la 25 ° C și 65% din R.H.): la atingere în 30 
de minute; se poate revopsi după 3 ore. STRATURI: 2

Acrylomat Plus este formulat cu un liant derivat 
din biomasă regenerabilă conform abordării 
„echilibrului de masă” și certificat de RedCert².

Seria 341
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Acrylosatin Plus este o vopsea acrilică pe bază 
de apă de înaltă calitate, potrivită pentru pereți 
și tavane. Creează finisaje cu un efect satinat și 
o estetică uniformă.
Uniformizează foarte bine absorbția suportului 
și permite curățarea ușoară a suprafețelor.

Ușor de aplicat, este foarte rapid în timpii de 
uscare: a doua mână se poate da după 3 ore.
Inodor, fără plastifianți, formaldehidă sau compuși 
organici volatili (COV).

Acrylosatin Plus   
Finisaj satinat acrilic

Putere mare de uniformizare

Îndepărtarea petelor cu ușurință

Gata de utilizare

Acrylosatin Plus este formulat cu un liant derivat 
din biomasă regenerabilă conform abordării 
„echilibrului de masă” și certificat de RedCert².

Seria 343

INSTRUMENTE: pensulă, rolă sau suflat.
CONSUM INDICATIV: 14-16 m2 / l per strat.
USCARE: (la 25 ° C și 65% din R.H.): la atingere în 30 
de minute; se poate revopsi după 3 ore. STRATURI: 2
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ZERO COV 3 ORE - USCARE 
RAPIDĂ

INODOR INDOOR AIR 
QUALITY: A +
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ZERO COV 3 ORE - USCARE 
RAPIDĂ

INODOR INDOOR AIR 
QUALITY: A +
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Acrylovelour Plus este o vopsea acrilică pe bază 
de apă, de înaltă calitate, recomandată pentru 
pereți și tavane. Creează finisaje cu o estetică 
catifelată și omogenă.
Acrylovelour Plus are o putere de acoperire 
excelentă și permite curățarea ușoară 
a suprafețelor.

Ușor de aplicat, cu timpi rapizi de uscare: 
a doua mână se poate aplica după 3 ore.
Inodor, fără plastifianți, formaldehidă sau compuși 
organici volatili (COV).

Acrylovelour Plus    
Finisaj acrilic cu efect catifelat

Acoperire ridicată

Îndepărtarea petelor cu ușurință

Gata de utilizare

Acrylovelour Plus este formulat cu un liant derivat 
din biomasă regenerabilă conform abordării 
„echilibrului de masă” și certificat de RedCert².

Seria 342

INSTRUMENTE: pepensulă, rolă sau airless.
CONSUM INDICATIV: 14-16 m2 / l per strat.
USCARE: (la 25 ° C și 65% din R.H.): la atingere în 30 
de minute se poate revopsi după 3 ore. STRATURI: 2
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La qualità sostenibile

L I N E A

Impressomarc Plus este o vopsea de bază 
pe bază de rășini acrilice în emulsie apoasă, 
indicată pentru pregătirea suprafețelor înainte 
de vopsire, pentru obținerea unor rezultate foarte 
plăcute estetic.

Impressomarc Plus este ușor de aplicat, 
cu o putere de umplere excelentă, mat, foarte 
alb, maschează ușoarele imperfecțiunile ale 
suportului. Inodor, fără plastifianți, formaldehidă 
sau compuși organici volatili (COV).

Impressomarc Plus    
Vopsea acrilică de fond

Putere mare de umplere

Mascați imperfecțiunile

Gata de utilizare

Impressomarc Plus este formulat cu un liant 
derivat din biomasă regenerabilă conform abordării 
„echilibrului de masă” și certificat de RedCert².

Cod. 3440019

INSTRUMENTE: pensulă, rolă și spray.
CONSUM INDICATIV: 14-16 m2 / l per strat.
USCARE: (la 25 ° C și 65% din R.H.): la atingere în 30 
de minute; se poate revopsi după 6 ore. STRATURI: 1-2
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ZERO COV INODOR INDOOR AIR 
QUALITY: A +
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Acrylò
La qualità sostenibile

L I N E A

Inspirații
paletă de culori

Dacă doriți să vă personalizați spațiul în așa fel încât să îl faceți 
unic, iată câteva sugestii și combinații din care vă puteți inspira 
și găsi ideea potrivită pentru a vă colora casa.

138 O

138 O

124 O

233G

184G
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Toate culorile și fotografiile incluse în acest instrument trebuie considerate pur orientative. Pentru corespondența cromatică corectă, 
consultați paletarul de culori San Marco IDROPITTURE și paletarul 1270 INTERIOARE.

177G

177G

175G 

175G 

092G

P355

092G
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La qualità sostenibile

L I N E A

Pentru a afla mai multe, consultați fişele tehnice pe site-ul www.san-marco.com

Culoarea definește și personalizează spațiile, 
făcându-le unice și speciale. Are extraordinara putere 
de a transmite emoții, devine ca o experiență, trăită prin 
simțuri, care influențează starea de spirit a persoanei 
și activitățile sale cotidiene.

Culori, calitate și 
sustenabilitate la 
îndemâna tuturor

INFO: Unde să alegeți culorile * Consultați paletarul „CULORI LA INTERIOR” 
și mostrele „1270 INTERIOARE ÎN NUANȚE”.

Acrylosilox

Acrylovelour Plus

Acrylosatin Plus

Impressomarc Plus

Disponibil în alb și în 550 
de nuanțe în tonuri deschise 

și pastelate.

Disponibil în alb și baze 
tintometrice pentru a crea 850 
de culori în nuanțe curate și 

moderne, de la tonuri deschise 
la tonuri intense.

Disponibil în alb și baze 
tintometrice pentru a crea 850 
de culori în nuanțe curate și 

moderne, de la tonuri deschise 
la tonuri intense.

Disponibil în alb și nuanțe 
deschise și pastelate.

Acrylomat Plus
Disponibil în alb și baze 

tintometrice pentru a crea 850 
de culori în nuanțe curate și 

moderne, de la tonuri deschise 
la tonuri intense.
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San Marco Group S.p.a.
Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F +39 041 5950153
info@san-marco.it - export@san-marco.it - www.san-marco.com ed

. 
20

21
 -

 c
od

. 
00

38
4

o-
zo
ne
.it

CAT ACRYLO ROM.indd   24 10/05/21   09:58


