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Produs

Masă de şpaclu minerală, predozată, culoare albă naturală pentru nivelarea tencuielilor atât la
construcţiile noi cat şi vechi, în special la asanarea si renovarea clădirilor.

Compoziţie

Var, ciment (ciment alb), nisipuri, adaosuri.

Proprietăţi

Masă de şpaclu, permeabilă la vapori de apă, pentru exterior şi interior, hidrofuga, usor de
prelucrat.

Utilizare

Masă de spaclu pentru nivelarea tencuielilor de interior şi exterior, în special pentru asanare si
renovare, si pentru suporturi cu resturi de vopsele foarte aderente pe suport.

Date tehnice

Granulaţia maxima
Rezistenţa la compresiune (28zile)
Conductivitate termica λ
Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă µ
Necesar de apă (în funcţie de granulaţie):
Densitate
Consum
Grosime strat

0,3 / 0,6 şi 1,0 mm
circa 2,5 N/mm²
circa 0,80 W/mK
circa 18
granulatie 1,0 mm:
circa 5,5 l / sac
granulatie 0,6 mm:
circa 6,0 l / sac
granulatie 0,3 mm:
circa 6,5 l / sac
circa 1300 kg/m3
circa 1 kg/m2 pentru 1 mm grosime strat
granulatie 1,0 mm:
1,0 – 5,0 mm
granulatie 0,6 mm:
granulatie 0,3 mm:

Livrare

Sac: 25 kg

Depozitare

6 luni într-un loc uscat, răcoros şi ferit de îngheţ.

Asigurarea
calităţii

Verificări permanente în laboratoarele din Austria.

0,6 – 3,0 mm

0,3 – 1,5 mm

Clasificare
Simbolul de pericol : Xi iritant
conform
Norme R:
reglementărilor R 36: Irită ochii.
in domeniul
R 38: Irita pielea.
produselor
R 43: posibila alergie prin contact cu pielea
chimice
Norme S:
S 2: Nu trebuie sa ajunga în mâinile copiilor.
S 24: A se evita contactul cu pielea.
S 25: A se evita contactul cu ochii.
S 26: La contactul cu ochii a se clati temeinic cu apa şi a se consulta medicul.
S 27: A se dezbrăca imediat îmbracamintea murdara, îmbibata.
S 28: La contactul cu pielea a se spala imediat.
S 37: A se purta manuşi de protecţie adecvate.
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Valoarea limită de praf generala în conformitate cu lista de valori
MAK din 2001 trebuie luata în considerare. (Concentratia în praf
fin maxim 6 mg/m3, concentratia totala de praf maxim 15 mg/m3).
În stare de priza, de întarire produsul este nevatamator.

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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Suport

Verificarea suprafeţei trebuie sa aiba loc în conformitate cu directivele ÖNORM B 3346.
Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, protejata de înghet, fara praf, nehidrofoba, fără urme de
decofrol, cu capacitate portantă şi fără porţiuni neaderente.

Prelucrare

Masa de şpaclu pentru renovări se presară în apa curata, amestecându-se încet cu un agitator
mecanic sau cu un malaxor cu amestecare continua.
Necesar de apa pe sac:
granulatie 1,0 mm:
circa 5,5 l / sac
granulatie 0,6 mm:
circa 6,0 l / sac
granulatie 0,3 mm:
circa 6,5 l / sac
Se lasă 5 minute sa reacţioneze şi se amesteca înca o data.
Masa de şpaclu peste tencuieli, tencuieli de var – ciment portante, se aplică cu fierul glet (la
grosimea recomandată) după care se drişcuie (dacă este cazul).
Indicatii si generalitati:
Temperatura aerului, a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii şi procesului de priză
trebuie să fie peste +5° C.
A nu se adauga alte produse la amestecare.
A se proteja corespunzator fatada de razele solare directe, ploaie sau vânt puternic (cu plasa de
faţada).
Umiditatea atmosferica ridicata şi temperaturile scăzute pot sa prelungeasca considerabil
timpul de uscare.
Înainte de aplicarea finisajului trebuie respectat un timp de uscare de cel putin 7 zile.
Finisaje:
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Tencuială Silicat (cu Grundul Universal)
Tencuială Silicon (cu Grundul Universal)
Tencuială Nanopor (cu Grundul Universal)
Vopsea Silicat
Vopsea Silikon

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.

