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Fişa tehnică

Produs

Compoziţie

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Calitate
asigurată

Categoria
conform 
normelor
chimice

Prelucrare

Tencuială gata preparată în strat subţire, pe bază de răşini sintetice. 

Liant acrilic pur, nisipuri de cuarţ colorate, adaosuri, apă 

Tencuială cu agregate colorate, rezistentă la apă, factori climatici şi acţiuni mecanice, pentru 
interior şi exterior, în special pentru socluri.

Granulaţie max.: 2 mm

Conţinut de părţi solide: 80%

Adaos de material:           agregate de cuarţ colorate
2

Necesarul de material: 5,5 kg/m

Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (μ) ca. 110 - 140

Culori:  conform paletarului

cutii de 30 kg.

Minim 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ; a se păstra găleata bine închisă

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institute autorizate.

Nu este necesară menţionarea.

1. Stratul suport:
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. 
Timp de uscare tencuieli de ciment minim 14 zile/cm grosime.
Se aplică pe:

- tencuieli de var-ciment şi de ciment, drişcuit 
- beton şi alte suporturi minerale 
- tencuieli de ipsos.

Se aplică condiţionat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va avea atenţie la 
coeficientul de luminozitate al culorii).
Nu se aplică pe:

- tencuieli proaspete de var
- tencuieli termoizolante.

Tencuială Mozaic
Baumit MosaikPutz

Aceste fişe tehnice sunt conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Punerea în operă a acestor materiale de construcţie trebuie 
adaptată condiţiilor de lucru. Vă rugăm apelaţi în caz de necesitate la sfatul specialiştilor noştri.

Norme S S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 : A se evita contactul cu pielea
S 25: A se evita contactul cu ochii

S 37: A se purta mănuşi de protecţie
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Prelucrare

3. Prelucrarea:
A se amesteca produsul lent cu mixerul fără a adăuga şi alte produse. Dacă este necesar se 
poate regla consistenţa adăugând 1% apă (max 300grame/găleată).
Tencuiala mozaic se va întinde cu un fier de glet de inox şi se va finisa cu mişcări pe aceeaşi 
direcţie cu fierul de glet. A se lucra uniform şi fără întrerupere.
Straturi: 1 strat grund Universal Baumit. 

1 strat tencuială Mozaic Baumit.

4. Indicaţii:
A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie 
sau pe vânt puternic.
Dacă se va lucra în aceste condiţii, faţada va trebui protejată corespunzător.
O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare. 
După uscare dispare culoarea lăptoasă a stratului proaspăt de tencuială mozaic. Sub acţiunea 
unei umidităţi puternice poate reveni culoarea lăptoasă pentru scurt timp. A se feri peretele de 
accesele de umiditate din sol (hidroizolaţii în zona soclului şi mortare de soclu ca strat suport). 
A se respecta condiţiile din C12/86.

Măsuri de precauţie:
A se proteja împrejurimile suprafeţei de tencuit.
În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aştepta uscarea 
tencuielii.

Tencuială mozaic
Baumit MosaikPutz
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Aceste fişe tehnice sunt conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Punerea în operă a acestor materiale de construcţie trebuie 
adaptată condiţiilor de lucru. Vă rugăm apelaţi în caz de necesitate la sfatul specialiştilor noştri.

2. Indicaţii pentru pregătirea suportului:
- Suprafeţele de tencuială nisipoase vor fi îndepărtate mecanic
- Petele de decrofol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alţi agenţi de curăţat 
din comerţ
- Straturi de lac respectiv de ulei: degresare, apoi jeturi de abur supraîncălzit 
- Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur 
supraîncălzit sau cu substanţe speciale 
- Straturile de vopsea minerală, fără priză bună datorită vechimii şi a precipitaţiilor vor fi
 îndepărtate mecanic
- Suprafeţele deteriorate, respectiv fisurate se vor
 îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (PutzSpachtel).

Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeaşi şarjă, sau amestecarea daca sunt din 
diverse şarje.
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