Fişa tehnică

Mortar de tencuială pentru interior
TERMOFLEX MG-25-I

016

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 tencuirea la interior a pereţilor de caramidă, BCA şi beton,
precum şi la reparaţii mici ale tencuielilor existente.

Date tehnice

Culoarea : gri
Granulaţia maximă: 0,6 mm
Rezistenţa la compresiune: min.2,5 N/mm²
Densitate: 1150-1250 Kg/m³
Necesar de apă: 0,2-0,25 litri/Kg material uscat
Grosimea de strat maximă: 20mm/strat
Consumul de material: cca 12-14 Kg/m² pentru grosimea de strat de 10 mm.

Aplicabilitatea
după amestecare
cu apă

Timp de minim 3 ore

Prelucrare suport

Suprafeţele suport trebuie să fie uscate, curate, stabile, lipsite de substanţe
neaderente sau alte impurităţi mecanice.

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.
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Aplicare

Mortarul de tencuială TERMOFLEX MG-25-I se poate aplica cu metoda clasică
manuală sau cu metoda mecanică cu ajutorul maşinilor de tencuit.
a) aplicare mecanizată: se reglează cantitatea de apă necesară conform
prescripţiilor date de producătorul maşinii de tencuit si se aplică mortarul pe
suport până la grosimea finală (max 20 mm într-un strat).Urmează apoi aceleaşi
faze de prelucrare ca şi în cazul aplicării manuale.
b) aplicare manuala: se aplica mortarul in mod clasic pe perete cu ajutorul unei
mistrii până la grosimea finală (max.20 mm într-un strat ).Se uniformizează
grosimea cu ajutorul unui dreptar si apoi se lasă să se întărească tencuiala
aplicată (circa 3 ore) până când la pipăit nu mai este moale.Se stropeşte uşor
şi se drişcuieste suprafata cu o drişcă de burete.
!! In cazul aplicării pe tavane produsul se aplică într-un singur strat cu grosimea
maximă de 10mm, caz în care se recomandă aplicarea în prealabil a unei amorse
din acelaşi tip de material, urmat apoi de aplicarea „umed pe umed” a
materialului de tencuire până la obţinerea planeitaţii necesare .

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.

Livrare

Ambalaj: saci de hârtie multistrat de 40 Kg, stivuiţi pe paleţi de lemn.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis
şi a depozitării în spaţii uscate.
ATENTIE!
Xi -iritant
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36/37 - Iritant pentru ochi şi sistemul respirator
38 - Iritant pentru piele
41 - Risc de leziuni oculare grave
43 - Prin contact cu pielea poate cauza o iritare
2
- A nu se lăsa la indemana copiilor
22
- A nu se inhala praful
24/25 - A se evita contactul cu pielea şi ochii
26
- În caz de contact cu ochii se vor spăla cu apă din
abundenţă , după care se va solicita asistenţă medicală.
28
- După contactul cu pielea,se spală imediat cu multă apă
29/35 - Nu goliţi la canalizare,aruncaţi acest produs şi ambalajul sau într-un
loc sigur
37
- A se purta mănuşi de protecţie adecvate
38
- În caz de ventilaţie insuficientă se vor folosi mijloace
de protecţie respiratorie adecvate
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Calitate asigurată
Standard de referinţă

Verificări permanente în laboratoarele proprii , în instituţiile
şi laboratoarele partenere acreditate.
SR EN 998-1/2004

Notă :
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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