
SC TIFEL SRL FISA TEHNICA

TENCUIELI DECORATIVE  PENTRU EXTERIOR

PREZENTARE

Tencuielile decorative pentru exterior sunt realizate pe bază de răşini sintetice în dispersie
apoasă şi materiale de umplutură (cuarţ la diferite granulaţii, calcită şi dioxid de titan).

Produsele se folosesc la tencuirea zidăriei exterioare, betoanelor etc. putând fi utilizate şi la
interior. Peliculele asigură durabilitate fără modificarea culorii sau aspectului chiar în condiţii atmosferice
dure în timp (ploi, îngheţ, soare). Tencuielile asigură un aspect estetic plăcut şi o mare putere de acoperire.

DATE TEHNICE

Aspect produs - dispersie omogenă sau colorată
Culoare - conform cartelei de culori sau orice nuanţă

la cerere
Uscare, la 20ºC, ore - 24
Conţinut în substanţe
nevolatile %, minim - 80
Conţinut în substanţe
volatile (apă)%, maxim - 20
Densitate la 21ºC - 1,80 ± 0.05

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul poate fi un sistem de termoizolare cu polistiren, pregătit cu masă de şpaclu, uscat în
profunzime cât şi o suprafaţă cu tencuială clasică (în acest caz poate fi afectat consumul).

Ca prim strat se aplică grundul universal pentru tencuieli decorative, marca TIFEL, cu ajutorul
unui trafalet sau cu bidineaua (prin pensulare) în strat uniform. După aplicarea grundului se aşteaptă 24 de
ore, pentru a asigura o suprafaţă aderentă, netedă şi uscată. În funcţie de culoarea tencuileii, se recomandă
colorarea grundului.

APLICAREA

Înainte de aplicare produsul se amestecă bine în ambalajul original pentru omogenizare. 
Produsul se aplică într-o singură direcţie, fără a se suprapune straturile, cu o gletieră de oţel

inoxidabil iar finisarea se face cu o drişcă din material plastic.
Drişcuirea se va face prin apăsare regulată faţă de perete. 
În funcţie de model drişcuirea se va face: în cazul modelului canelat liniar, în cazul modelului

şpriţat circular.Modelul mozaic nu necesită drişcuire.
Avînd în vedere duarata scurtă a fazei deschise se recomandă ca tencuiala să fie aplicată pe

câmpuri distincte ale faţadei şi să se evite întreruperea tencuielii în câmpuri pentru a nu apărea diferenţe de
prelucrare a tencuielii. Atât suportul în sine cât şi textura acestuia pot influenţa efectul culorii, de aceea se
recomandă efectuarea unei probe.

Consumul specific este de cca 3 kg/mp pentru cele canelate şi şpriţate, şi de cca 5kg/mp în
cazul celor tip mozaic.

LIVRARE

Tencuielile decorative pentru exterior se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic
închisă etanş, de 25 kg.

DEPOZITARE

Tencuielile decorative pentru exterior se depozitează în ambalajul original, închis ermetic, la
temperaturi cuprinse între +8ºC şi + 35ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsele îngheaţă şi devin neaplicabile.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de un an, în ambalajul original închis în condiţiile de depozitare
de mai sus.
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