Fisa tehnică 1650

Tencuială Style
Baumit StyleTop
Produs

Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini organice, pentru finisarea faţadelor.
Structură periată, pentru interior şi exterior cu aplicare manuală sau mecanizată.

Compoziţie

Răşini organice, umpluturi minerale, adaosuri silicatice, pigmenţi, apă.

Proprietăţi

Capacitate de legare a pigmentului bună, rezistent la factorii climatici, rezistenţă la apa şi
permeabilă la vapori.

Utilizare

Protecţia şi finisarea faţadei, a suprafeţelor interioare, pe suport mineral şi tencuieli organice.
Aplicabil şi pe sistemul termoizolant.
Grundul Universal este obligatoriu.

Date tehnice

Granulaţie max:
Densitate:

1,5/2,0/3,0 mm
cca. 1,8 kg/dmc.

ca. 0,70 W / mK
Conductivitate termică (λ):
Coeficient absorbţie apă:
<0,15 kg / m2t0,5 (W2)
Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): 110 - 140
Rezistenţa la permeabilitatea vaporilor de apă (Sd): 0,22 - 0,28 m (la 2 mm grosime) (V2)
Culori
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Structura
K 1,5
Consum (kg/m2) cca. 2,5

Conform paletarului Life pur
K2
cca. 3,1

K3
cca. 4,1

Livrare

cutii 30 kg, 1 palet = 16 cutii = 480 kg

Depozitare

Timp de 12 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ, a se păstra găleata bine închisă.

Calitate
asigurată

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institute autorizate cum ar fi MA 39 din
Viena.

Categoria
conform
normelor
chimice

Norma S: S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Suport

Suportul trebuie sa fie uscat, curat, permeabil, portant.
Se aplică pe:
Tencuieli var - ciment, beton;
Tencuieli sau vopsele minerale, Silikat sau de dispersie cu aderenţă bună.
Tencuieli de ipsos sau gipscarton (cu strat de SperrGrund)
Nu se aplică pe: Tencuieli proaspete de var.
Răşini şi materiale sintetice
Vopsele de var şi humă.

Pregătire
suport

Suprafeţele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi întărite cu Baumit
TiefenGrund.

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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Tencuială Style
Baumit StyleTop
Punere în
operă

1 strat Universal Grund
1 strat Tencuiala Style
După un timp de uscare al Grundului Universal de minim 24 ore se poate aplica Tencuiala Artline.
Se amestecă tencuiala lent şi uniform cu mixerul. Tencuiala se aplică cu ferul de glet la grosimea
granulei şi se structurează cu o drişcă de plastic.
Pentru utilizare la exterior se va avea în vedere mărimea suprafeţelor tencuite precizată în tabelul 1.

Indicaţii
Temperatura aerului, materialului, şi a suportului în timpul aplicării cât şi pe perioada de întărire va fi
şi generalităţi de minim +5º C. Faţada se va proteja de acţiunea directă a razelor solare, ploaie, sau vânt puternic,
utilizând plase de faţadă. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot lungi timpul de uscare şi
modifică neuniform culoarea faţadei
Poate fi revopsită cu:

Vopsea Style
Vopsea Granopor
Vopsea Silikon

Măsuri de precauţie
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A se feri ochii şi pielea de tencuială şi împrejurimile suprafeţei de tencuit, în special sticlă, ceramică,
clincherul, piatra naturală, lacul şi metalul. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu
multa apă; nu se va aştepta uscarea tencuielii.

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.

