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

Var pentru construcţii, nisipuri de tencuială, adaosuri

Tencuială fină aplicată peste tencuieli brute minerale şi tencuieli termoizolante.

Granulaţie max.: 0.6 mm

2
Rezistenţă la compresiune (28 zile): > 0,6 N/mm

Conductivitate termică (l): 0,50 W/mK

2

Necesarul de material:      cca. 6 kg/m  la grosimea de strat de 4 mm
Grosimea de strat minimă: 3 mm

maximă: 6 mm

Necesar de apă:    cca. 11 l/sac

sac de 40 kg

6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări 
partenere conform EN 998 - 1.

1. Stratul suport:
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.

Produs

Compoziţie

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Calitate
asigurată

Categoria
conform 
normelor
chimice

Prelucrare

Tencuială fină
Baumit FeinPutz

Fişa tehnică

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 R R 36 Irită ochii
R 38 Irită pielea
R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact

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 26: În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta 

medicul
S 28: În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
S 37: A se purta mănuşi de protecţie

Clasificare: GP - CS I conform EN 998 - 1

Factor al rezistenţei la permeabilitate ca. 12 

Densitate:
31300 kg / m

2. Aplicare:
După felul şi capacitatea de absorbţie a stratului suport şi în funcţie de starea vremii suportul 
trebuie umezit.
Tencuiala fină Baumit se amestecă cca. 4-5 min. cu apă în malaxoare cu cădere Iiberă şi 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.
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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.

Tencuială fină
Baumit FeinPutz

3. Indicaţii:
Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului 
aplicării şi uscării.
A nu se amesteca cu alte produse.
Timp de uscare: 5 zile

4. Posibilităţi de finisare:
- vopsea lavabilă de interior Standard,Eco, Extra Baumit sau tapet.
Nu este recomandată ca suport pentru montajul placajelor ceramice.

Prelucrare
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