
Archetto ® 

Bob mediu 

Strat semigros granular, micro poros, 

tradițional, pentru interior și exterior 

Fațadă specială 

27/11/15 
Anulează 

și 
înlocuiește 
precedenta 

Senideco 
CREATORUL MURAL 

 

Caracteristici: 

 

Punerea în operă: 

1- Pregătirea suporturilor: 

 

 
 

 Fișa tehnică 
 

Prezentare                            Pulbere pe bază de lianți minerali 

Densitate 1.2 - 1.3 
 

Mod de ambalare 10 Kg 
 

Nuanțe Baza neutră se va nuanța cu seringi. 

Sénidéco, pigmenți ou doze de colorare. 

Timp de uscare 24 de ore la temperatura camerei fixă 
 

Randament ± 1 până la 1,5 m² / Kg 
 
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. Pe suporturi diferite, aplicați mai întâi o impregnare universală pentru a 

uniformiza absorbția diferitelor materiale. 
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2- Prepararea amestecului: 

 
 

Bob mediu se aplică la interior și la exterior, pe toate suporturile uzuale ale 

clădirii. Este imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special 

granit SENICRYL la interior sau stratul nostru de bază Sénichaux pentru 

exterior. 

[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.]. 

 
 

Colorare cu pigmenți: 
 

- Amestecați pigmentul în pulberea neutră Bob mediu. 

 

- Adăugați apoi 4,6 L de apă. Amestecați bine pentru a evita bulgării. 
 

     Notă: Pentru a evita orice risc de variații de nuanță, se recomandă să utilizați   

     produse din același lot pentru același șantier. 

 

Colorare cu seringi sau doze de colorare: 

- Se amestecă seringa sau doza de colorare în aproximativ 4,6 L de apă. 

- Încorporați pulberea neutră Bob mediu și amestecați, evitând formarea de 

bulgări. 

 

Notă: - Se recomandă să amestecați produsul cu un mixer la viteză mică. 
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3- Aplicare: 
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 Apoi lăsați amestecul să stea timp 15 până la 30 de minute. 

 

 Amestecul gata de utilizare trebuie folosit în 12 ore, păstrându-l într-un recipient   

 închis cu o cârpă umedă, așezată deasupra. 

 

Notă: - În funcție de condițiile de temperatură și umiditate din atmosferă și 

în funcție de durata de lucru, este posibil să diluați amestecul cu 3 până la 5 % 

mai multă apă. 

 
 

1. Aplicați produsul cu o mistrie din oțel inoxidabil. 
2. Folosind un spalter, desenați modelul dorit pentru a da un aspect periat, sau cu 

o mistrie pentru un efect neted. 

 

Notă: - Pentru a obține un rezultat optim, lucrarea cu spalterul trebuie efectuată 

pe măsură ce aplicarea progresează. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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