Fişa tehnică

Mortar superplastic pentru
tencuieli si reparatii

015

TERMOFLEX MG -Tinci
Produs

Este un mortar uscat predozat, pe bază de ciment, pentru tencuieli şi reparaţii.

Compoziţie

Ciment, var, agregate naturale şi măcinate şi aditivi organici specifici.

Utilizare

Poate fi utilizat pentru amorsarea pereţilor de beton, din blocuri ceramice sau al
pereţilor puternic absorbanţi ca prim strat de tencuială, în vederea egalizării
absorbţiei şi îmbunătăţirea aderenţei straturilor următoare de tencuială, sau pentru
lucrări de finisare a tencuielilor brute înaintea gletuirii sau a altor finisaje nobile, în
interiorul sau exteriorul clădirilor. De asemenea poate fi utilizat pentru repararea
tencuielilor brute fisurate şi denivelate, şi nivelarea suprafeţelor înainte de aplicarea
plăcilor ceramice.

Date tehnice

Culoarea : gri
Granulaţia maximă: 0,6 mm
Necesar de apă: 0,2-0,25litri/Kg material uscat
Consumul de material: cca 3-4 Kg/m².

Aplicabilitatea
după amestecare
cu apă

Timp de minim 3 ore

Prelucrare suport

Suprafeţele suport trebuie să fie uscate, curate, stabile, lipsite de substante
neaderente sau alte impurităti mecanice.
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Preparare

Pulberea se introduce în apă şi se amestecă energic cu ajutorul unui dispozitiv
mecanic rotativ până la obţinerea unui amestec omogen. Se lasă în repaus 10
minute şi se amestecă din nou energic.

Aplicare

Peretele ce urmează să se finiseze se umezeşte bine cu apă, se lasă să se usuce un
timp, după care se aplică mortarul superplastic cu o gletieră într-un strat de grosime
1-2 mm. După o uşoară priză se umezeşte uşor şi se drişcuieşte cu o drişcă din
burete sau polistiren obţinând o suprafaţă fină şi uniformă. După 72 de ore de la
aplicare se poate gletui, la interior, cu un glet de ipsos (TERMOFLEX MG 101,
102) sau cu un glet de ciment (TERMOFLEX MG-C 110).

Indicaţii:

În timpul punerii în operă, temperatura aerului şi a suportului trebuie să fie de
minim +5°C si maxim +35°C. Nu se aplică în bătaia directă a razelor solare.

Depozitare

În spaţii închise, uscate, ferite de umezeală, pe paleţi de lemn infoliati.

Livrare

Ambalaj: saci de hârtie multistrat cu folie PE incorporatade 25 Kg,
stivuiţi pe paleţi de lemn.

Termen de valabilitate:
ATENTIE!
Xi -iritant

Calitate asigurată

Standard de referinţă

12 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis
şi a depozitării în spaţii uscate.
R 36/37 -Iritant pentru ochi şi sistemul respirator
R 38 -Iritant pentru piele
R 43 -Prin contact cu pielea poate cauza o iritare
S 2
-A nu se lăsa la indemana copiilor
S 22
-A nu se inhala praful
S 24/25 -A se evita contactul cu pielea şi ochii
S 26
-In caz de contact cu ochii se vor spăla cu apă din
abundenţă ,după care se va solicita asistenţă medicală.
S 37
-A se purta mănuşi de protecţie adecvate
S 38
-In caz de ventilaţie insuficientă se vor folosi mijloace
de protecţie respiratorie adecvate
Verificări permanente în laboratoarele proprii şi în instituţiile
şi laboratoarele partenere acreditate.

SR EN 998-1/2004

Notă
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1. Prezenta fişă tehnică însoţeşte fiecare factură care conţine produsul prezentat în fişă.
2. Este interzisă reproducerea prezentei fişe tehnice.
3. Datele din aceste fişe tehnice şi mai ales indicaţiile privind modul şi domeniul de utilizare sunt
conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Datorită diversităţii mari de materiale, unelte, sau
condiţii de lucru, punerea în operă a acestor produse trebuie adaptată şi de accea vă recomandăm
ca pentru orice lămuriri suplimentare să consultaţi în scris producătorul, înainte de utilizarea
produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eşecuri de aplicare rezultate din
interpretarea greşită a textului prezentei fişe tehnice, sau rezultată din consultanţă orală este
exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a
produsului la care se referă prezenta fişă tehnică.
4. În funcţie de evoluţia reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul îşi rezervă dreptul de a
modifica prezenta fişă tehnică.
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