Fişa tehnică 1334

Tencuială fină albă pentru interior
Baumit FeinPutz
Produs

Mortar uscat, predozat pe bază de var, ciment alb, cu difuzie ridicată la vapori, pentru executarea
manuală a tinciurilor la interior.

Compoziţie

Var pentru construcţii, ciment alb, nisipuri de tencuială, adaosuri

Utilizare

Tencuială fină aplicată peste tencuieli brute minerale şi tencuieli termoizolante. Nu se
recomandă ca suport pentru lipirea placajelor ceramice.

Date tehnice

Livrare

Clasificare:
Rezistenţă la compresiune (28 zile):
Granulaţie max.:
Conductivitate termică (l
):
Factor al rezistenţei la permeabilitate
la vapori (µ):
Densitate:
Necesar de apă:
Necesarul de material:
Grosimea de strat
minimă:
maximă:
sac de 40 kg

Depozitare

6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn

Calitate
asigurată

Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institutele autorizate din celelalte tari
partenere conform EN 998 - 1.

Categoria
conform
normelor
chimice

Norme R

R 36
R 38
R 43

Irită ochii
Irită pielea
Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact

Norme S

S 2:
S 24 :
S 25:
S 26:

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

S 28:
S 37:
Prelucrare

GP - CS I conform EN 998 - 1
> 0,6 N/mm2
0.6 mm
0,50 W/mK
ca. 12
1300 kg / m3
cca. 11 l/sac
cca. 6 kg/m2 la grosimea de strat de 4 mm
3 mm
6 mm

1. Stratul suport:
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
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2. Aplicare:
Dupa felul si capacitatea de absorbtie a stratului suport si în functie de starea vremii suportul
trebuie umezit.
Tencuiala fina Baumit se amesteca cca. 4-5 min. cu apa în malaxoare cu cadere Iibera si se
poate aplica cu fierul de glet sau cu mistria.
După începerea întăririi se va drişcui (se poate utiliza o drişcă din polistiren sau burete).
Se va amesteca întotdeauna integral conţinutul sacului.

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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3. Indicaţii:
Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului
aplicarii si uscarii. La folosirea aparatelor de încălzit mai ales cele cu gaz se va face o aerisire diagonală.
Nu se va face încălzirea directă a tencuielii.
A nu se amesteca cu alte produse.
Timp de uscare: 5 zile
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4. Posibilităţi de finisare:
- vopsea lavabilă de interior Divina Classic, Divina Professionell, Divina Eco sau tapet.
Nu este recomandata ca suport pentru montajul placajelor ceramice.
Temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată influenţează întărirea materialului.

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.

