
Archetto ® 

Argilă 

Argilă naturală 

Senideco 
CREATORUL MURAL 

Caracteristici: 

Punerea în operă: 

1- Pregătirea suporturilor: 

 

: 

 
 
 
 

Fișa tehnică 

 

Prezentare Pulbere 
 
Densitate           1  

 

Mod de ambalare 10 Kg 
 

 Nuanțe Baza neutră se va nuanța cu pigmenți. 
 

Timp de uscare 24 până la 48 de ore 
 

Randament ± 5m²( cu paie de cânepă) până la 7 m² 

(fără paie) 

Inflamabilitate Neinflamabil 

Păstrare și depozitare Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț 
 

Curățarea ustensilelor Apă 
 

Clasificare COV A+ 

 

  Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbtie și perfect uniforme.      

  În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor   

  D.T.U. 

 

Argila se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. Este imperativ 

să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special granit SENICRYL la 

interior. 

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor 

SENIDECO. 

Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea 

fundalurilor, conform normelor D.T.U.]. 
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2- Aplicare: 

3- Protecție: 

 
 
 
 
 

 

 

Se amestecă pigmentul ales cu 5L de apă, apoi se amestecă apa colorată cu 

pulberea. 

 

Sfat: Dacă amestecul este prea păstos și dificil de aplicat, puteți adăuga    

puțină apă, puțin câte puțin. Atenție: amestecul nu trebuie să devină prea  

lichid. 

 

Un kit de paie de cânepă poate fi adăugat în Argilă pentru a avea un aspect de  

chirpici vechi. 

 
 

 
Aplicați Argila cu o mistrie de plastic sau o mistrie din oțel inoxidabil pe o 

grosime de aproximativ 2 mm. Pentru un efect mai rustic, este posibil să 

neteziți argila manual. 

 
 

 
După uscarea completă (minimum 24 de ore), frecați ușor tencuiala cu un 

burete umed pentru a uniformiza bine suprafața și a scoate paiele. Lăsăți să 

se usuce. 

 

  Pentru o protecție optimă, aplicați unul sau două straturi de CEARĂ [Ceară  

  pentru stuc] cu o mănușă de vopsit sau o cârpă. 

 

 
Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră . 

 

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.  
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1- Prepararea amestecului: 


	Curățarea ustensilelor Apă

