TENCUIALĂ CU APLICARE MECANIZATĂ
Mortar cu aplicare mecanizată, utilizat pentru finisarea suprafețelor, la interior
și exterior. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, material plastic sau
materiale pe bază de ipsos.

Tip adeziv : Adeziv pe bază de lianți minerali, clasa C II, conform SR
EN 998-1:2011.
Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi.
Mod de utilizare : Conţinutul unui sac de 30 kg. se presară peste 6 litri de
apă (se va utiliza numai apă curată și rece). Omogenizarea se va face cu un
dispozitiv mecanic, echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste
omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 10 minute și apoi se amestecă
din nou.
În funcție de tipul și absorbția suportului, acesta se va umezi înainte de
aplicarea tencuielii. Mortarul se aplică cu gletiera și se drișcuiește cu o drișcă
din polistiren sau burete, după începerea întăririi. Produsul se poate aplica i
mecanizat, cu ma ina de tencuit. Mortarul se va aplica în fâ ii orizontale, se
va uniformiza cu un dreptar i - după întărire - se va dri cui cu o dri că din burete sau polistiren. Pe durata aplicării și uscării tencuielii, temperatura aerului
și a suportului vor fi cuprinse între 5°C și 30°C. Aplicarea tencuielii nu se va
executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curent de aer.

Date tehnice :

Necesar de apă : 6 l pentru 30 kg material
Timp de punere în operă : 2,5 - 3 ore
Densitatea aparentă în stare întărită : 1300 kg/m3
Rezistența la încovoiere : ≥ 1,52 N/mm2
Rezistența la compresiune : ≥ 2,71 N/mm2
Coeficientul de absorbție a apei : < 0,477 kg/m2.min0,5
Permeabilitatea la vapori de apă : 0,23245.10-10 kg/m.s.Pa
Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă : ≥ 8,44
Aderență și mod de rupere (suport beton) : ≥ 0,4 N/mm2
Consum specific : 1,3 kg/m2/mm grosime
Depozitare : în spaţiul uscat, interval de temperatură 5–35 oC
Ambalare : saci de hârtie a câte 30 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuţi
cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1440 kg)
Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației
Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.
În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta
medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul,
prezentându-i acestuia ambalajul produsului.
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