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Tencuirea substraturilor minerale
Pentru substraturi minerale se pretează tencuieli pe bază de silicaţi. Prin
silicatizare cu substratul se formează o îmbinare de cea mai înaltă stabilitate.
KRAUTOL MINAPUR SILIKATPUTZ creează o protecţie naturală şi, în mod similar,
de mare siguranţă. Pentru că tencuiala este foarte stabilă la intemperii şi are
o protecţie naturală împotriva algelor şi ciupercilor.
Totul face ca KRAUTOL MINAPUR SILIKATPUTZ să fie deosebit de interesant
pentru beneficiari de construcţii şi meseriaşii care acordă importanţă
protecţiei mediului. Pentru că „trendul bio“ există între timp şi la materialele
de construcţii!

Indicaţie: KRAUTOL MINAPUR SILIKATPUTZ este adecvat şi pentru spaţiul
interior. Aici el asigură o permeabilitatea la vapori de apă foarte ridicată,
pentru un climat îmbunătăţit în spaţiul interior.
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Tencuirea substraturilor minerale
Pregătirea, curăţarea, grunduirea

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. Materialul desprins trebuie îndepărtat
din 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.
Straturile cu silicaţi reacţionează relativ puternic la substraturile cu
capacitate absorbantă diferită. De aceea, grunduiţi faţada cu WPQUARZ. Grundul de calitate superioară consolidează substratul şi
asigură un comportament de absorbţie uniform. Lăsaţi din nou faţada
să se usuce bine după grunduire.

Tencuire şi structurare

Temperatura pentru prelucrarea şi uscarea tencuielilor pe bază de silicaţi trebuie să fie
de cel puţin 8 grade. În funcţie de intemperiile atmosferice, tencuielile pe bază de silicaţi
colorate se pot usca neuniform, cu uşoare pete. Acest lucru nu reprezintă o deficienţă
tehnico-funcţională care să poată constitui un motiv de reclamaţii. Pentru a evita
neuniformităţile de culoare, vă recomandăm să prelucraţi suplimentar suprafeţele tencuite
color cu SILIKAT FASSADENFARBE în nuanţa tencuielii.

Mistrie de netezit din oţel superior; mistrie din plastic; rolă
pentru faţade, capitonată, cu textură de grosime mare (pentru
straturile următoare).

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.
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Protejaţi pielea şi ochii de stropii de vopsea. Respectaţi indicaţiile
privind măsurile de acoperire şi îmbrăcămintea de protecţie din
fişa tehnică de date! Informaţiile pot fi găsite la www.krautol.de.

Informaţii suplimentare şi proiecte găsiţi aici!

INDICAŢIE

Reglaţi tencuiala pe bază de silicaţi cu maxim 2 % SILIKAT FIXATIV pe
consistenţa de prelucrare. Aplicaţi şi întindeţi MINAPUR SILIKATPUTZ
cu mistria de netezit şi apoi structuraţi cu mistria din plastic. Prelucraţi
întotdeauna tencuiala umed în umed. În caz contrar, se pot forma
proeminenţe de uscare inestetice. Lăsaţi faţada să se usuce în profunzime
cel puţin 3 zile după aplicarea tencuielii. Peste acesta se poate aplica
SILIKAT FASSADENFARBE după aprox. 6 până la 8 zile, iar alte produse pot
fi aplicate cel mai devreme după 2 săptămâni.

