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Soluţie de sistem de la KRAUTOL

Proiectul 1
Tencuire faţade
Imobiliarele sunt astăzi mai valoroase decât oricând. Cu atât mai 
important este să asigurăm menţinerea valorii lor. Iar acest lucru 
începe cu precădere de la faţadă. Ea este cartea de vizită a casei, 
trebuie să arate întotdeauna bine şi, de aceea, este necesar ca ea 
să fie protejată optim de vânt şi intemperii în toate anotimpurile. 
Tencuielile KRAUTOL oferă casei o protecţie de încredere şi 
frumuseţe. 
Pentru toate cerinţele există în gama de produse tencuiala 
potrivită. 
Şi aceasta în calitatea profesionistă marca DAW!

Toate tencuielile 

 KRAUTOL pot fi 

nuanţate color cu 

ajutorul aparatelor.

SUPORT PENTRU 
TENCUIALĂ WP-QUARZ 

PUTZGRUND

DROPAN PLUS  
SILICONHARZPUTZ

+

VEDETA
NOASTRĂ
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Aplicare grund de tencuială WP-QUARZ. Suportul pentru ten-
cuială de calitate superioară asigură o aderenţă optimă şi o 
uscare completă uniformă a stratului de tencuială următor. 
Lăsaţi din nou faţada să se usuce bine după grunduire.

Verificarea şi grunduirea substratului
Verificaţi mai întâi faţada pregătită cu grundul de tencuială. 
Grundul de tencuială existent trebuie să fie plan, puternic 
aderent, rezistent şi nedeteriorat pe toată suprafaţa. 
Îndepărtaţi materialul din locurile în care este desprins şi 
reparaţi locurile respective. Curăţaţi faţada cu un curăţător de 
înaltă presiune şi îndepărtaţi temeinic eventualele impurităţi. 
Lăsaţi faţada să se usuce bine în profunzime după curăţare – în 
funcţie de intemperiile atmosferice, 1 până la 3 zile.

Tencuire faţade

Inform
aţii suplim

entare şi proiecte găsiţi aici! 

În cadrul utilizării produselor propuse, vă rugăm să aveţi în vedere indicaţiile noastre suplimentare privind produsele, modul de 
prelucrare şi cele de securitate de pe ambalajul produselor, precum şi normativele tehnice (se pot apela din pagina noastră web 
la www.krautol.de). 
Propunerile noastre sunt soluţii standard pentru diverse cazuri aplicative. Ele se bazează pe ampla noastră experienţă ca producător 
de vopsele. În cazul unor condiţii speciale ale obiectivului, vă recomandăm să apelaţi la un consultant de specialitate.

Mistrie de netezit din oţel superior; mistrie din plastic; 
rolă pentru faţade, capitonată, cu textură de grosime 
mare (pentru stratul următor).
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Tencuire 
Pentru cea mai bună protecţie, aplicaţi şi întindeţi DROPAN 
PLUS SILICONHARZPUTZ cu mistria de netezit în granulaţie.

Structurare 
Urmează structurarea cu mistria din plastic. Prelucraţi 
întotdeauna tencuiala umed în umed. Lăsaţi faţada să se 
usuce în profunzime cel puţin 3 zile după aplicarea tencuielii.

SFAT UTIL
Nu lucraţi sub soare puternic sau pe substraturi încălzite – în caz contrar, se 
formează proeminenţe din cauza uscării rapide. 
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