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Mortar uscat pentru prelucrarea mecanizată a suprafeţelor interioare 

Ipsos, var pentru construcţii, nisipuri fine, perlite, adaosuri

Tencuială interioară cu suprafaţă gletuită

Tencuiala pentru prelucrare cu masina de tencuit pentru interioare, inclusiv bucatarii, bai si 
încaperi cu functiune asemanatoare si nivel de umiditate mediu. Pentru încălzire prin pereţi 

0până la o temperatură de max. 40  C

Granulaţie max.: 0,6  mm
2

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

Rezistenţă la întindere din încovoiere: > 1,0 N/mm
Conductivitate termică  (λ) 0,60 W/mK
Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): 10

2Necesarul de material: cca. 10 kg/m la grosimea de strat de 10 mm

Grosimea minimă pe strat:

Grosime maximă pe strat:

perete: 10 mm

25 mm
plafon: 8 mm

sac de 40 kg

6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn înfoliaţi

Verificari permanente în laboratoarele din Austria conform EN 13279 - 1

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

Produs

Compoziţie

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Calitate
asigurată

Categoria
conform 
normelor
chimice

Prelucrare

Tencuială glet
Baumit GlättPutz

Fişa tehnică

Clasificare: B2/50/2 conform EN 13279 - 1

Densitate: 3cca. 1150 kg/m

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

vrac la siloz

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.E
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3. Aplicare:
Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si muchiile profile de protectie care nu 
ruginesc. Se va prelucra suportul, dupa caz, apoi tencuiala va fi stropita cu masina la grosimea 
necesara, (min. 10 mm, max. 25 mm / strat) dupa care se va netezi cu dreptarul (profil H), iar 
dupa întarire uşoară se va prelucra cu spaclul de finisare (tăiere), se stropeşte cu apă şi  se 
drişcuie cu un burete până se formează o pastă la suprafaţă. După  o uşoară întărire se trece la
gletuirea suprafeţei cu fierul de glet. La grosimi mai mari se lucrează în 2 straturi, aplicarea 
făcându-se în proaspăt (după cca. 10-20 minute).
Atunci când tencuiala Baumit GlättPutz este aplicată în spaţii cu solicitări la umiditate (grupa de
solicitări W  W  şi W  conform SR EN 998-1) suprafeţele tencuite vor fi hidroizolate cu produsul 1 2 3

Flüssigfolie 1KS. 

4. Indicaţii:
Canalele electrice si cele pentru instalatii se vor închide înaintea tencuirii cu material pe bază 
de ipsos. Partile metalice, care pot rugini vor fi protejate (substanta de protectie împotriva 
ruginii).
Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului 
aplicării şi uscării.
Nu se va face încălzirea directă a tencuielii.
La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire corespunzătoare.
În primele 14 zile este necesară o uscare continuă şi fără întreruperi a tencuielii pentru a 
împiedica formarea unei suprafeţe sticloase. Se va evita în această perioadă condensul sau 
aport de umiditate de la turnarea şapelor de exemplu. 
Armarea tencuielii aplicată cu maşina se va face astfel:
aplicarea (stropirea ) a 2/3 din grosimea tencuielii
se aplică prin apăsare pe întreaga suprafaţă armatura pentru tencuială (cu 25 cm peste margini 
iar în zonele de întâlnire se vor suprapune min. 10 cm de armătură) 
aplicarea restului de tencuială conform grosimii dorite

2într-o singură fază de lucru se vor arma max. 20 m  ; suprafeţele ce depăşesc această 
dimensiune se vor împărţi în porţiuni corespunzătoare pentru a se lucra întotdeauna în proaspăt. 
Pe plafoane nu se va face armarea tencuielii.
Armarea suprafeţei nu anihilează complet apariţia fisurilor, dar micşorează riscul apariţiei lor. 
Suprafeţele pe care se vor aplica plăci ceramice nu se vor finisa sau netezi. 
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2. Indicaţii pentru straturile suport specifice:

Acestea sunt valabile pentru ziduri construite conform normelor si cu rosturi închise 
corespunzator.
2.1. Caramida (cu goluri / format normal):
Pentru suprafeţele puternic sau neuniform absorbante se va folosi Baumit Saugausgleich pentru 
uniformizare a absorbţiei în raport 1:3 cu apă (timp de uscare: min. 12 ore).
2.2. Blocuri pt. zidărie pe bază de ciment cu adaos uşor sau greu şi cu termoizolaţie înglobată: 
nu este necesară prepararea suportului. 
2.3. Plăci aglomerate de lemn, cu lianţi minerali, în mai multe straturi şi plăci fonoizolante:

2Plafon: strat amorsă Baumit armat (timp de uscare: 21 zile) consum 20 kg / m .
Perete: se recomandă armarea tencuielii (se aplică în doupă straturi “proaspăt în proaspăt”).
2.4. Cărămizi fibrolemnoase, pe bază de ciment, cu sau fără termoizolaţie înglobată: nu este 
necesară pregătirea suportului. 
2.5. BCA:
Egalizator de absorbţie Baumit 1:2 cu apă (timp de uscare: min. 24 ore). 
2.6 Beton
Amorsă de contact pe betoane Baumit BetonKontact  (timp de uscare: min. 3 ore). 
Consum 0,5 kg/mp, aplicat nediluat.

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.E
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Pentru aplicarea altor straturi, tencuiala trebuie să fie complet uscată iar peste ea se va aplica
grundul corespunzător.
Nu este indicat ca suport pentru straturi (vopsele) de var.
La utilizarea finisajelor silicatice se va face o probă înainte de aplicarea pe întreaga suprafaţă
(se va pregăti suportul cu Grundul barieră/Baumit SperrGrund).
*) Plasă de sârmă cositorită, sudată în puncte, cu mărimea ochiurilor de 20 x 20 mm până la 
25 x 25 mm

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.E
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