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Proiectul 4

Tencuielile conferă pereţilor interiori şi faţadelor o structură caracteristică.
Cu precădere tencuielile decorative interioare se disting prin diversitatea
lor largă de modelare.
KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ face din configurarea interioarelor un
lucru rapid şi simplu. Pentru că tencuiala fină este aplicată cu rola şi se
poate modela fără probleme, după dorinţă – cu peria sau cu şpaclul.

Indicaţie: pentru configurarea color a peretelui, KRAUTOL EASY
RAPID FEINPUTZ se poate nuanţa prin mijloace tehnice. KRAUTOL
oferă o multitudine de nuanţe armonice.
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MODELARE TENCUIALĂ INTERIOARĂ

Modelare tencuială interioară

4
Modelare tencuială interioară
Verificarea şi grunduirea substratului

Suprafaţa trebuie să fie plană, fermă, fără structură
nisipoasă sau calcaroasă. Straturile de acoperire fără
capacitate portantă şi tapetele care nu sunt bine fixate se
vor îndepărta.
Grunduiţi suprafaţa peretelui cu WP-UNI. Acesta reglează
comportamentul de absorbţie şi asigură o prelucrare
optimă. După aplicare lăsaţi să se usuce 12 ore.

Aplicare cu rola

Aplicaţi din abundenţă EASY RAPID FEINPUTZ cu rola prin
treceri încrucişate vertical şi orizontal. Lucraţi de sus în
jos pe fâşii late de aprox. 1 metru.

Modelare

SFAT UTIL

Pieptănaţi bine rola nouă, împiedicând astfel pătrunderea de scame în tencuială!
Înainte de folosire umeziţi rola.
Testaţi în prealabil structura dorită: de exemplu cu ajutorul unei suprafeţe
model de 1 m2.

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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Rolă cu textură de grosime mică (tencuială extrafină), rolă
cu textură de grosime medie, înălţimea texturii 14 până la
18 mm (tencuială fină); pentru structurare: Rolă, perie sau
şpaclu.

Informaţii suplimentare şi proiecte găsiţi aici!

Modelaţi individual cu EASY RAPID FEINPUTZ după dorinţă –
neîntrerupt cu rola, peria sau şpaclul. Lucraţi întotdeauna
umed în umed – cel mai bine împreună cu altă persoană.

