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Tencuială de grund Baumit
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Baumit Manu 4
Produs

Mortar uscat, pentru aplicare manuală la interior şi exterior

Compoziţie

Var, ciment, nisip, adaosuri.

Proprietăţi

Mortar cu absorbţie de apă redusă şi bună difuzie la vapori.

Utilizare

Tencuieli grosiere prelucrate rugos sau drişcuită (grund de tencuială) pentru interior şi exterior.

Date tehnice

Clasificare
Rezistenţa la compresiune (28 zile):
Granulaţie maximă:
Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ):
Conductivitate termică (l
):
Densitate:
Necesar de apă:
Consum material:
Grosime minimă
Grosime maximă

Livrare

sac de 40 kg

Depozitare

6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn.

Calitate
asigurată

Verificări permanente în laboratorul Baumit România şi în institutele autorizate din tară conform
EN 998 - 1.

Categoria
conform
normelor
chimice

Simbol:
Norme

Prelucrare

1. Suport:
Zidaria trebuie sa fie uscata, neînghetata, fara praf, fara saruri sau eflorescente. Golurile din
zidarie si rosturile se vor umple. Aplicarea unui sprit (Baumit Vorspritzer) este totdeauna necesara.
Pe suporturi ca plăcile aglomerate din fibre de lemn, blocurile fibrolemnoase legate cu ciment şi
pe zidăriile cu grad ridicat de termoizolare recomandăm utilizarea tencuielilor uşoare (Baumit
MPA 35L)

Norme S:

GP - CS II conform EN 998 - 1
>2,5N/mm2
4 mm
ca. 15
0,80 W/mK
cca. 1450 kg/m3
cca. 6 l/sac
cca. 16 kg/m2la 10 mm grosime
20 mm
25 mm pe strat

Xi - iritant
R 36: irită ochii
R 38: irită pielea
S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S22: A nu se inhala praful
S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul
S37: A se purta mănuşi de protecţie

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. Amestecare
Mortarul pentru tencuieli Baumit se poate prepara cu betoniera sau malaxoare cu amestecare
continua. La malaxarea cu betoniera, se adauga întâi apa de amestec si apoi mortarul uscat
(timp de amestecare 3-5 min.) Totdeauna se amestecă întreg conţinutul sacului de mortar.
Stâlpii de pontaj se realizează tot din Manu 4 sau cu ajutorul profilelor de ghidaj.
Înainte de aplicarea tencuielii, se udă şpriţul de ciment.
3. Aplicare
Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate canturile şi colţurile profile pentru muchii care nu
ruginesc. Fixarea profilelor se va face cu Baumit Speed Fix (în nici un caz nu se va face cu ipsos).
În băi şi în încăperile unde se vor aplica placaje ceramice se vor folosi profile de pontaj care să
asigure o planeitate bună a suprafeţei.
Aplicarea se realizeaza dupa tehnologia clasica, cu mistria si întindere cu dreptarul. La grosimi
ale tencuielii peste 25 mm se lucreaza în doua straturi, în proaspat. Daca se usuca primul strat,
se raşchetează suprafaţa acestuia, se umezeşte şi se aplică stratul următor.
La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire diagonală. Nu se
va face încălzirea directă a tencuielii.
Tencuiala de grund nu este recomandată în zona de soclu şi în zonele expuse la apă prin stropire.
Canalele electrice şi cele pentru instalaţii se vor închide dinaintea tencuirii cu mortar corespunzător
(de exemplu, Baumit Speed Fix).
La contactul dintre materiale de naturi diferite sau plafoane de suprafaţă mare, se va face o
tăietură cu mistria în adâncime până la suportul de tencuială (rostuirea suprafeţei). Suprafeţele
pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drişcui.
4. Indicaţii
Temperatura aerului si a suportului nu trebuie sa scada sub +5°C în timpul prelucrarii si întaririi
mortarului. Suprafetele tencuite vor fi tinute umede minim 2 zile. Timpul de maturare înaintea
aplicarii altor finisaje este minim 10 zile/cm grosime de tencuiala.
5. Posibilităţi de finisare la interior şi exterior
Pe tencuiala nedriscuita, (doar trasa la dreptar) 4 mm grosime.
Praf de piatră şi Grund Universal Baumit.
Cu strat intermediar PutzSpachtel, Sanova FeinPutz şi Tencuială Universală albă.
Tencuială Silicat şi Grund Universal Baumit
Vopsea Silicat şi Grund Universal Baumit
Tencuială granopor şi Grund Universal Baumit
Vopsea Granopor
Tencuială Silicon şi Grund Universal Baumit
Vopsea Silicon
Tencuială Nanopor şi Grund Universal Baumit

Ediţia 08/2011

Posibilităţi de finisare la interior
Tencuială GrobPutz cu strat intermediar Tencuială Fină:
vopsea lavabilă de interior Divina Classic, Divina Professionell,
Divina Eco sau Klima şi grund de interior

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.

