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CRĂPĂTURI ÎN ULTIM

UL STRAT DE TENCUIALĂ LA FAŢADE

Soluţie de sistem de la KRAUTOL

Proiectul 2
Desprinderi din ultimul strat de tencuială 
la faţade
La capitolul aspectului frumos de durată şi al stabilităţii valorice, protecţia 
faţadelor ocupă primul loc. În această categorie intră şi repararea în timp 
util a eventualelor deteriorări. Asemenea deteriorări apar dacă ultimul 
strat de tencuială se desprinde de substrat din cauza pătrunderii umidităţii 
în zidărie, crăpării microfisurilor sau lipsei aderenţei faţă de substrat.

Indicaţie: 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 ciupercile. A se vedea proiectul 
pentru faţade KRAUTOL 01 la www.krautol.de/fassadenprojekte.
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Grunduiţi substratul descoperit al faţadei cu WP-QUARZ. Suportul 
pentru tencuială 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.

Pregătirea, curăţarea, grunduirea
Ciocăniţi tencuiala veche desprinsă sau care nu mai prezintă aderenţă, 
respectiv îndepărtaţi-o cu o perie metalică sau cu un şpaclu. Curăţaţi 
faţada cu un curăţător de înaltă presiune şi îndepărtaţi temeinic even-
tualele impurităţi. Lăsaţi faţada să se usuce bine în profunzime după 
curăţare – în funcţie de intemperiile atmosferice, 1 până la 3 zile.

Desprinderi din ultimul strat de tencuială la 
faţade

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; 
peria pentru grund de profunzime; rolă pentru faţade, 
capitonată, cu textură de grosime mare.

Tencuire şi structurare
Pentru cea mai bună protecţie, aplicaţi şi întindeţi DROPAN 
PLUS SILICONHARZPUTZ cu mistria de netezit în granulaţie, apoi 
structuraţi cu mistria din plastic. Prelucraţi întotdeauna tencuiala 
umed în umed. Lăsaţi faţada să se usuce în profunzime cel puţin 
3 zile după aplicarea tencuielii.

Stratul preliminar şi cel final 
Pentru a evita diferenţele de culoare, faţada trebuie să fie vopsită 
din nou în faza următoare. În acest scop, grunduiţi faţada pe toată 
suprafaţa cu TIEFGRUND PLUS. Grundul de calitate superioară 
consolidează substratul şi asigură un comportament de absorbţie 
uniform. Lăsaţi faţada să se usuce bine după grunduire.

Aplicaţi un strat preliminar pe faţadă cu ULTRA MAXX COMPLETE 
(diluat cu maxim 10 % apă). Datorită diluării stratului preliminar se 
obţine un comportament de pătrundere bun şi, implicit, o aderenţă 
bună la stratul de acoperire final. Lăsaţi stratul preliminar să se 
usuce. Apoi aplicaţi ULTRA MAXX COMPLETE fără diluare.
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