Fişa tehnică 1610

Praf de piatră
Baumit EdelPutz
Produs

Mortar uscat, rezistent la intemperii, hidrofobat, permeabil la vapori de apă, prelucrabil manual sau
mecanizat, ca tencuială drişcuită.

Compoziţie

Var hidratat, ciment alb, nisipuri de marmură, adaosuri.

Utilizare

Tencuială decorativă, permeabilă la vaporii de apă, pentru interior şi exterior.

Date tehnice

Granulaţie:
Rezistenţă la compresiune:
Rezistenţă la întindere din încovoiere:
Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ):
Conductivitate termică (l
):
Necesar de apă:
Culori:
Consum:
Grosime strat:

2 mm
> 1,5 N/mm2
> 0,6 N/mm2
12
0,8 W/mK
cca. 10 I/sac
200
5,5 kg/m2
3 - 4 mm

La prelucrarea tencuielilor drişcuite peste tencuieli termoizolante se va aplica un strat de minim 5 mm!
Pentru a realiza o suprafaţă de absorbţie uniformă se recomandă aplicarea în dublu strat.

Livrare

sac de 25 kg
1 palet = 54 saci = 1350 kg

Depozitare

12 luni la loc uscat, pe palet de lemn, înfoliat.

Calitate
asigurată

Verificari permanente în laboratoarele Baumit România si în institutele autorizate din ţară.

Categoria
conform
normelor
chimice

Simbol: Xi iritant.
Norme R
R 36
R 38
R 43
Norme S

S 2:
S 24 :
S 25:
S 26:
S 28:
S 37:
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Prelucrare

Irită ochii
Irită pielea
Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
A se evita contactul cu pielea
A se evita contactul cu ochii
În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic
cu apă şi a se consulta medicul
În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
A se purta mănuşi de protecţie

1. Stratul suport:
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
Se aplică pe:
- tencuieli de var-ciment şi de ciment
- alte suporturi minerale şi tencuieli termoizolante
Nu se aplică pe: - materiale sintetice, straturi de vopsea sau uleiuri, zugrăveli
- sisteme termoizolante

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
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2. Indicaţii pentru pregătirea suportului:
- Suprafetele de tencuiala segregata vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (cu Tiefen Grund Baumit).
- Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic, vor fi tratate cu substante speciale.
- Straturile de zugraveli minerale, vor fi îndepartate mecanic.
- Neplaneitatile tencuielii de grund vor fi îndepartate mecanic.
A se avea în vedere masurile de restaurare în acest sens.
- Suprafetele deteriorate, respectiv fisurate vor fi corectate cu o masa de spaclu adecvata (Putz Spachtel).

3. Prelucrarea:
Cu câteva ore înaintea tencuirii se va umezi suportul în functie de capacitatea sa absorbanta si de starea
vremii. Înaintea aplicarii tencuielii pe stratul suport nu trebuie sa existe nici un film (strat) de apa.
La tencuiala termoizolanta simpla si extra se va umezi stratul suport cu o zi înainte. Amestecul: Se va
amesteca întotdeauna tot continutul sacului cu cca. 10 l de apa în malaxorul prin cadere libera timp de 3
- 5min. Se vor descarca continuturile mai multor malaxari într-o targa de mortar, pentru a se omogeniza
manual mortarul. În acest fel vor fi evitate diferentele de consistenta si de culoare. În timp se adauga noi
amestecuri de tencuiala minerala. Aplicarea: Tencuiala se aplica manual cu mistria sau cu fierul de glet,
apoi se realizeaza structura dorita.
La tencuiala periata este posibila si prelucrarea cu o masina de tencuit adecvata.
Tencuiala driscuita: Dupa aplicare se trage cu dreptarul sau se driscuie.
Dupa caz, se mai poate uda suprafata tencuita în timpul driscuirii.
Atentie: driscuirea excesiva poate produce pete de culoare !
Tencuiala driscuita dublu strat: La aplicarea structurii striate se prelucreaza tencuiala superioara
driscuita Baumit în dublu strat. Primul strat de culoare unica se aplica cu mistria si se netezeste cu dreptarul.
Când primul strat nu se mai poate presa cu degetul (dupa cca. 8 - 12 ore, în functie de starea vremii si de
capacitatea de absorbtie a stratului suport), se aplica al doilea strat cu mistria si se niveleaza cu
dreptarul la granulatia dorita. Dupa ce tencuiala a facut priza, se va driscui sub presiune usoara, timp în
care agregatul din tencuiala va fi antrenat pentru a forma structura driscuita.
Tencuiala periata: Dupa întarirea usoara (proba cu degetul) se netezeste stratul de 10 - 12 mm.
Momentul perierii difera în functie de starea vremii si de capacitatea de absorbtie a stratului suport.
Acest moment este bine ales, atunci când pe peria cu cuie nu mai ramân agatate parti umede de mortar.
Apoi se face perierea sub presiune cu peria pentru tencuieli.
Tencuiala astfel periata va fi maturata apoi uniform cu o matura usoara.

4. Indicaţii:
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A nu se prelucra sub incidenta directa a razelor solare, sub actiunea ploii, sub +5°C, pe suport înghetat
sau la pericol de înghet. A nu se amesteca cu substante anti-înghet !
Pentru a pastra o suprafata uniforma (culoare, structura) pe o fatada, tencuiala superioara trebuie
aplicata în mod continuu (a nu se îmbina o portiune umeda cu una uscata ci doar umed pe umed), pe
întreaga suprafata (cel putin un zidar pe etaj, unul lânga altul pe toata latimea fatadei).
Portiunile deja uscate se contureaza ca nuanta de culoare proprie, care nu se mai modifica nici daca se
uda ulterior portiunea tencuita.
Daca fatada de tencuit este prea mare pentru o echipa de zidari, care nu o pot prelucra pe toata odata, se
recomanda împartirea ei în portiuni arhitectonice. Pentru îmbunatatirea discontinuitatilor de culoare
datorate prelucrarii, vremii sau capacitatii diferite de absorbtie a stratului suport, în special la structura
periata, se recomanda aplicarea unui strat de vopsea silicatica dupa o perioada de timp de 14 zile.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă
produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

