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FIȘ TEHNIC
Tencuial fin de dispersie pentru fațade

Tencuială decorativă albă sau colorată pentru fațade
Descriere: este un material sub formă de pastă pe bază de rășini acrilice sau
vinilice, agregate minerale speciale, dioxid de titan, pigmenți și diverși aditivi
organici.
Domenii de utilizare: Produsul este utilizat ca ultim strat pentru acoperirea
fațadelor clădirilor, avînd rol decorativ și putînd fi obținute diferite modele în
funcție de granulație și de modul de aplicare.
Suportul: masă de șpaclu, tencuieli pe bază de ciment, ciment-var.
A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderenț sc zut .
Caracteristici: - pastă albă sau colorată (poate fi colorată în 1950 de nuanțe)
- rezistență la condițiile meteorologice
- aderență foarte bună
- permeabilitate la vapori de apă
Date tehnice :
Culoare:
Granulaţia:
Consum specific:

albă sau colorată
1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm
tencuiala de 1,5 mm - 2,3 kg/m2
tencuiala de 2 mm – 3 kg/m2
tencuiala de 2,5 mm – 3,8 kg/m2

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se
referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.
Ambalare: găleți de 25 kg.
Termen de valabilitate: 12 luni la loc uscat, depozitat la temperaturi cuprinse între +5°C / +25°C. Nu rezistă la
îngheț.
Asigurarea calit ţii: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calităţii ISO 9001 certificat.
Tehnologia de aplicare:
Preg tirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie
absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminențe sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se
recomandă utilizarea ca prim strat a grundului pentru tencuieli decorative tip CERADEZ.
Instrumente de lucru: Gletieră de inox, drişcă de plastic, malaxor, agitator mecanic.
Punere în oper : Înainte de utilizare, pasta trebuie amestecată foarte bine. Aplicarea se face cu fier de glet

din oțel inoxidabil într-un strat în funcție de mărimea granulelor. Structura dorită se formează cu o drișcă
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din plastic pe tencuială încă umedă. Tencuiala se aplică pe suprafețele de lucru continue într-un singur strat
pentru a evita apariția diferențelor de nuanțe. În cazul realizării sistemului de izolare termică, culorile închise de
tencuială se utilizează numai pe suprafețe mici, pentru că la expunere îndelungată la soare, sistemul de izolare
termică poate să se încălzească prea tare, ceea ce reduce eficiența și durabilitatea sistemului.
Avertiz ri şi recomand ri:
- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului ) +5°C / +25°C.
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheţ în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se
întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
Protecţia mediului: este un produs ecologic, nu conţine substanţe sau deşeuri periculoase şi nu afectează sănătatea
oamenilor şi mediul înconjurător în timpul exploatării.
Protecţia muncii: A nu se înghiţi! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă şi se va consulta medicul.
În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul.
În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat
negativ.

