weber

MIN 100

Tencuialã decorativã mineralã

Fiºã Tehnicã
• Consum redus
• Lucrabilitate bunã
• Culoare extra albã
• Economic

Pulbere de culoare albã pe bazã de ciment alb, var, adaosuri minerale, bogat în aditivi ºi
rãºini sintetice, hidrofob, cu aderenþã mare la suport.
Disponibil în 3 granulatii: 3 mm rolare – R3; 2 mm aglomerat – K2 si 1,5 mm aglomerat – K1,5

Domenii de utilizare
Se recomandã pentru finisarea pereþilor la exterior ºi interior.
Poate fi utilizatã la finisarea sistemelor de izolaþie termicã ºi de asemenea ca strat final peste tencuialã de
bazã (ciment, var-ciment), tinci, beton sau peste tencuieli termoizolatoare netezite cu tinci.
Face parte din sistemul de izolaþie termicã cu polistiren expandat weber.therm mineral.

Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafaþa suport trebuie sa fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã ºi lipsitã de substanþe antiaderente
(eflorescenþã, bitum, praf, etc.), sã nu fie îngheþatã ºi sã aibã capacitatea portantã necesarã. Se vor
îndepãrta în prealabil straturile cu rezistenþã mecanicã slabã ºi se vor repara zonele afectate. Se
recomandã ca denivelãrile sã nu fie mai mari de 1 mm. Înainte de aplicarea tencuielii decorative
weber MIN100 se verificã absorbþia suportului. În cazul în care absorbþia este mare (tencuialã veche,
tencuialã termoizolantã, tinci, etc.) sau foarte redusã, pentru reducerea sau uniformizarea absorbþiei de
apã a suportului se va aplica un strat de grund weber G700. Se recomandã amorsarea suportului ºi în cazul
în care tencuiala decorativã este aplicatã pe un sistem de izolaþie termicã. Grundul weber G700 se aplicã
cu minim 5-7 ore înaintea tencuielii weber MIN 100.

Mod de lucru
Se toarnã conþinutul unui sac în cca. 4 - 4,5 litri de apã curatã, rece ºi se amestecã cu ajutorul unui mixer
electric pânã se obþine un amestec omogen, fãrã aglomerãri. Dupã un repaus de cca. 5 minute, se
reamestecã.
Aplicarea:
Materialul astfel obþinut se întinde pe suprafaþa suport cu ajutorul unei gletiere din oþel inoxidabil în
grosimea celei mai mari granule din material (1,5; 2; 3 mm în funcþie de granulaþie). Recomandare: Pentru
obþinerea cât mai uºoarã a structurii, aplicarea trebuie sã fie fãcutã în strat cât mai subþire, conform celor
descrise mai sus.
Obþinerea structurii:
Structura tip „bob de orez” sau „aglomerat” se obþine la granulaþia K1,5 ºi K2 prin driºcuirea circularã, iar
structura tip „scoarþã de copac” sau „zgâriat” se obþine la granulaþia R3, prin driºcuirea în sens liniar sau
circular a tencuielii cu o gletierã de plastic, dupã cca. 5-15 minute sau imediat dupã aplicare, în funcþie de
condiþiile atmosferice (când materialul nu se mai lipeº te de gletiera de plastic).
Aplicarea tencuielii se face fãrã întrerupere pe suprafaþa unei faþade, folosind metoda „umed pe umed”
pentru a evita apariþia îmbinãrilor ºi diferenþelor de structuri.
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MIN 100

Tencuialã decorativã mineralã

Fiºã Tehnicã
Recomandãri
Lucrãrile vor fi executate la o temperaturã a aerului ºi a suportului de la +50C pânã la +300C. Pe durata
aplicãrii suprafaþa trebuie protejatã de razele puternice ale soarelui ºi de precipitaþii.
Suprafeþele tencuite nu vor fi expuse îngheþului sau ploii timp de 24 de ore de la aplicare.
În condiþii de umiditate ridicatã ºi temperaturi scãzute realizarea structurii necesitã în prealabil o „driºcuire
de probã”.
Uneltele folosite se spalã cu apã imediat dupã utilizare.

Ambalare
În saci de hârtie de 20 kg. Paleti de 1080 kg (54 saci).

Depozitarea
În mediu uscat pe paleþi de lemn

Termen de valabilitate
12 luni de la data fabricaþiei.

Consum
cca. 2,4-2,6 kg/m2
cca. 2,8-3,0 kg/m2
cca. 2,6-2,8 kg/m2

K1,5 - granule fine
K2 - granule medii
R3 - granule de rolare

Date tehnice
Aderenþa la suport
Rezistenþa la încovoiere
Rezistenþa la compresiune
Aderenþa la suport dupã cicluri de condiþionare (proba 10 mm)
Aderenþa la suport dupã cicluri de condiþionare (proba 20 mm)
Coeficientul de permeabilitatea la vapori de apã, µ
Densitatea aparentã a mortarului întãrit
Conductivitatea termicã în stare uscatã la 10°C (l
)
Capacitatea caloricã specificã,c
Timp de punere în operã
10, uscat

0,3 N/mm2
1 N/mm2
2 N/mm2
0,20 N/mm2
0,25 N/mm2
12
1400 kg/m3
0,5 W/mK
1 kJ/kgK
cca. 90 min

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturã de 20 oC ºi o umiditate relativã a aerului de 65%. În alte condiþii de temperaturã ºi
umiditate aceste valori pot varia, iar întãrirea produsului poate fi mai lentã sau acceleratã.

Conformitate
Standard de produs SR EN 998-1

Recomandãrile tehnice, verbale ºi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienþei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaºtere în teorie ºi practicã. Ele sunt orientative ºi nu implicã obligaþii suplimentare contractului de
vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaþia de a verifica dacã produsul este potrivit cerinþelor de aplicare ºi
exploatare în care urmeazã a fi folosit.
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