
Soluţia de sistem optimă KRAUTOL:

Ultimul strat de tencuială se poate desprinde de pe substrat din cauza 
umidităţii care pătrunde în zidărie, extinderii bruşte a fisurilor fine sau 
aderenţei nesatisfăcătoare la substrat. În cazul unui atac suplimentar al 
algelor şi ciupercilor, pe lângă îndepărtarea ultimului strat de tencuială şi 
aplicarea unei tencuieli noi, trebuie să mai fie înlăturate algele şi ciuperci-
le.

Proiectul:  
Desprindere a ultimului strat de tencuială

+++ +
ULTRA MAXX 
COPLETE
Soluţie completă 
5 în 1 pentru 
faţadă 
 

WP-QUARZ
Suport pentru 
tencuială cu bună 
capacitate de 
acoperire şi care 
conferă aderenţă

DROPAN PLUS
Tencuială cu cres-
tături pentru faţade 
pe bază de răşină 
siliconică (granula-
ţie 1,0 mm, 2,0 mm, 
3,0 mm)

TIEFGRUND PLUS
Hidrosol acrilic 
pentru straturi de 
grunduire la egali-
zarea faţadelor

DESPRINDERE A ULTIM
ULUI STRAT DE TENCUIALĂ
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Protecţie a faţadelor cu sistem

Alte proiecte de faţade
Scanaţi simplu codul QR cu smartphone-ul sau tableta şi 
apelaţi informaţiile direct.

Atât de simplu: În câţiva paşi 
spre rezultatul optim
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Stratul preliminar şi cel final
Apoi grunduiţi faţada cu TIEFGRUND PLUS. Grundul de calitate 
superioară consolidează substratul şi asigură un comporta-
ment de absorbţie uniform.
Avantaj: Vopseaua de faţadă se usucă uniform, prezintă o 
aderenţă sigură şi consumul de vopsea se reduce. Lăsaţi din 
nou faţada să se usuce bine după grunduire.
Aplicaţi un strat preliminar pe faţadă cu  (diluat cu maxim 
10 % apă). Datorită vâscozităţii scăzute a vopselei se obţine un 
comportament de pătrundere bun şi, implicit, o aderenţă bună 
la stratul de acoperire final. 
Lăsaţi stratul preliminar să se usuce bine. Apoi aplicaţi vopsea 
de faţadă ULTRA MAXX COMPLETE fără diluare.

Grunduire şi tencuire
Grunduiţi ultimul strat de tencuială descoperit al faţadei cu 
WP-QUARZ . Suportul pentru tencuială de calitate superioară 
conferă substratului o suprafaţă aspră, care asigură o aderen-
ţă optimă şi, concomitent, o uscare uniformă a straturilor de 
tencuială aplicate ulterior. Lăsaţi faţada să se usuce bine după 
grunduire.
Tencuiţi faţadele cu tencuială pentru faţade DROPAN PLUS de 
granulaţia dorită. Lăsaţi faţada să se usuce în profunzime cel 
puţin 3 zile după aplicarea tencuielii.

Pregătirea şi curăţarea
Îndepărtaţi cu o perie metalică sau cu un şpaclu tencuiala 
veche dacă este desprinsă sau nu mai prezintă aderenţă.
Curăţaţi faţada cu un curăţător de înaltă presiune şi îndepăr-
taţi temeinic eventualele impurităţi sau murdăria.
Lăsaţi faţada să se usuce bine după curăţare, astfel încât grun-
dul aplicat ulterior să poată pătrunde mai bine în faţadă.


