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Caracteristici: 

 

Punerea în operă: 

1- Pregătirea suporturilor: 

 

 
 
 
 
 
 

 Fișa tehnică 
 

Prezentare Tencuială pulbere 
 

Densitatea amestecului 1.5 până la 1.6 
 

Mod de ambalare 12.5 și 25 Kg 
 

                                  Nuanțe                                           De colorat neutru cu pigmenți sau doze de    
                                                                                      colorare 

 

    Randament            ± 3 m² pentru 12.5 Kg în 2 treceri 

                        ± 6 m² pentru 25 Kg în 2 treceri 

 
                                Inflamabilitate                                Neinflamabil 
 

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

 

  Curățarea ustensilelor    Apă 

 
 

Clasificare COV A+ 
 

Domeniu de aplicare                     Pereti și pardoseli cu trafic pietonal  
         Interior /Exterior 

 

 
 
 
 



Archetto ® 

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu 
Tencuială minerală, cu 

aspect „beton neted”  

2 

 

 

 
 
 

Senibeton se aplică pe suporturi solide, uscate (fără creșteri de 
umiditate), stabile (care nu sunt supuse variațiilor dimensionale), 
curate (curățate de orice produs susceptibil să dăuneze aderenței: 
grăsime, lipici, vopsea ...), perfect curățate de praf și care prezintă o 
anumită porozitate. 
 
 
Aceste suporturi trebuie să fie regulate pentru a evita orice risc de 
exces de grosime marcat. 
Umpleți găurile cu un produs adecvat și reparați fisurile (localizate) 
conform regulilor D.T.U. 
Dacă există prea multe fisuri, nu recomandăm aplicarea Hibrid²Beton. 
 

 
Este imperativ să luați toate măsurile de precauție pentru a pregăti 
corect suportul, în funcție de tipul acestuia. 

 

 
 
Pentru orice întrebări referitoare la un suport, vă rugăm 
să contactați 04.95.06.14.14 
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Suporturi Grund (Primar) adaptat 
 

PARDOSELI 
 

 
 

Pardoseli cu gresie 

Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie 
 
Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm:  
Compus de nivelare + 
Rășină RE12, diluată la 100%  
[50% apă + 50% rășină] cu peria 

Șapă de beton netedă 
Ciment 

Compus de nivelare 

Rășină RE12, diluată la 100%  
[50% apă + 50% rășină] cu peria 

 
Șapă anhidrit 

Un strat de bază special de șapă anhidrit trebuie 
aplicat. 
Vă rugăm să contactați producătorul șapei pentru a 
aplica acest grund izolator. 

PEREȚI 
 

Gips 
Gips carton 

Plăci de ipsos 
BA13 

 

Impregnare universală +  
Grund Senicryl 

Fermacell 
 

Nu recomandăm aplicarea produsului nostru Senibeton 
pe un suport Fermacell. Plăcile se pot mișca și crea 
fisuri. 

 
 

Faianță murală 
 

Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie 
 
Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Tencuială 
Multi Suport (pentru a umple relieful rosturilor și a 
netezi suprafața) +  
Grund Senicryl 
 

 

 
 
 
 

V23 
22/01/17 

Anulează și 
înlocuiește 
precedenta 
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PLAN DE LUCRU / CREDENȚA 
 
 

 
Gips carton 

Plăci de ipsos 
BA13 

 

Impregnare universală +  
Grund Senicryl 

Fermacell 
 

Nu recomandăm aplicarea produsului nostru Senibeton pe 
un suport Fermacell. Plăcile se pot mișca și crea fisuri. 

 
Faianță  

Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie 
 
Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Tencuială Multi 
Suport (pentru a umple relieful rosturilor și a netezi 
suprafața) +  
Grund Senicryl 
 

Mediu 
Melaminat 
Stratificat 
Marmură 

 
Kit suspensie 

Lemn Contactați Serviciul Tehnic 
 

PEREȚI DE DUȘ / CADĂ 
 

Faianță murală 
 

Dacă rosturile sunt mai mici de 3 mm: Kit suspensie 
 
Dacă rosturile sunt mai mari de 3 mm: Tencuială Multi 
Suport (pentru a umple relieful rosturilor și a netezi 
suprafața) +  
Grund Senicryl 
 

Fermacell 
 

Nu recomandăm aplicarea produsului nostru Senibeton pe 
un suport Fermacell. Plăcile se pot mișca și crea fisuri. 

Senibeton nu este un produs de etanșare. La utilizarea pe peretii de duș/cadă, 
conform regulilor D.T.U., etanșarea trebuie realizată în amonte, cu un sistem de 
etanșare în vigoare. 

ATENȚIE: Senibeton nu se aplică în niciun caz pe pardoselile de duș (receptoare). 
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Purtați mănuși / îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție pentru 
ochi/față. 
Utilizați într-o zonă bine aerisită sau în aer liber. 
 
 
Furnizarea necesară: 
 
- Grund de prindere (în funcție de suport) 
- Senibeton (pulbere) 
- Rășină RE12 
- Doza de colorare / Pigment 
- Sigilant pori 
- Lac bicomponent 
 
Ustensile necesare: 
 
- Mai multe găleți mari / pubele de grădină (prepararea amestecului, curățare 
...) 
- Mixer pentru tencuială 
- Balanță 
- Pahar de măsurare 
- Mistrie din oțel inoxidabil sau plastic (dacă nuanțele sunt deschise) 
- șmirghel 80/100 + șlefuitor cu excentric 
- Burete / Mistrie burete  
- Trafalet pentru lac, pentru rășini poliuretanice 
 
 
Colorare pentru 12,5 kg: 
Turnați rășina 2,35 litri într-o găleată mare. 
Apoi amestecați jumătate din „Pigmenți” sau 1 doză de colorare C ,.., sau ½ 
doză de colorare BETOANE SE 17 … în rășină, amestecând cu un agitator 
mecanic lent. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

2- Prepararea amestecului: 



Archetto ® 

Senibeton Bob Fin et Bob Mediu 
Tencuială minerală, cu 

aspect „beton neted”  

6 

 

 

 
 
 
   Colorare pentru 25 Kg: 

Turnați rășina 4,7 litri într-o găleată mare, goală. 
 

Apoi amestecați „Pigmențul sau dozele de colorare C ,.., sau 1 doză de 
colorare BETOANE SE 17 … în rășină, amestecând cu un agitator mecanic 
lent. 

 
   Sfat practic: 

Dacă amestecul este prea păstos și greu de lucrat, puteți adăuga un pahar cu 
apă pentru a face consistența mai ușor de lucrat. 
 
Amestec: 
Se toarnă Senibeton în rășina colorată, se amestecă cu un agitator mecanic 

lent până se obține o pastă omogenă și se lasă să stea aproximativ zece 
minute. 

 
   3 – Aplicare: 
 

APLICARE LA INTERIOR: 
 

3.1 Măsuri de precauție care trebuie luate 
- Evitati aplicarea și uscarea prin expunere prelungită la soare (în fața unui 
bovindou foarte expus la soare, de exemplu) și la curent. Risc de fixare prea 
repede. Trageți jaluzelele dacă este necesar. 

 
- Umiditatea ridicată poate provoca pete albicioase. În acest caz, este indicat 
să puneți un încălzitor în cameră pentru a evita acest lucru. 
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- În general, pentru suprafețe mai mari de 20 m², recomandăm două 
aplicatoare. 
- In caz de despicare și de rosturi de dilatare, acestea trebuie respectate. 
- Suportul trebuie izolat de capilarele care se ridică de dedesubt, precum și 
de margini. 

 
 

- Orice joncțiune între materiale de diferite tipuri trebuie tratată, în amonte, 
cu un calico sau o bandă armată. 

 
 
 
 

3.2 Indicații și restricții tehnice pentru anumite suporturi interioare: 
 Plan de lucru și credenza: 

Punerea în operă a credenzei are loc înainte de planul de lucru. 
Sigilantul de pori si lacul trebuie aplicați, de asemenea, pe pereții 
interiori care primesc chiuveta și plita. 
 

 Duș italian 
Construcția acestora trebuie să respecte DTU în vigoare.  
Punctele importante de respectat sunt: 
● Senibeton nu se aplică în niciun caz în receptor. 
● Etanșarea trebuie să respecte DTU. 
● Unghiurile dușului trebuie pregătite conform DTU. 
● Dușul trebuie umplut cu apă la cel puțin 7 zile de la aplicarea lacului. 
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 Pardoseli încălzite 

 

 

Pe pordoseli noi, încălziți prima dată pentru a permite dilatările. Atenție! Unele 

sisteme necesită mai multe zile de încălzire înainte de a atinge temperatura dorită. 

În această privință, contactați instalatorul. 

 

Opriți încălzirea în timpul aplicării. 

 

 

3.3.Prima trecere de Senibeton [Bob mediu]: 

- Aplicați un strat subțire (1 până la 2 mm) cu o mistrie din oțel inoxidabil fără a 

trage produsul. 

- Neteziți ușor cu o mistrie din oțel inoxidabil. 

- Lăsați să se usuce 3 până la 4 ore (minimum) înainte de a aplica a doua trecere. 

 

 

 

Important: în cazul pardoselilor, faianței, produsului melaminat, marmurei, 

asteptati 24 până la 48 de ore între cele două straturi. Prin urmare, este 

important să amestecați cantitatea de produs suficientă pentru prima trecere și 

să continuați cu amestecarea celei de-a doua treceri, de la 24 de ore până la 36 

de ore după aceea. 

 

 

3.2. A doua trecere de Senibeton [Bob fin]: 
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- Aplicați un strat (1 până la 2 mm) prin înglobarea granulației, astfel încât să 
obțineți o suprafață cât mai uniformă. 
- Finalizați prin strângerea bobului și fixarea cu mistria din oțel inoxidabil. 

 
 
 
 

3.3. Finisaj 
 

După uscarea completă (minimum 24 de ore): 
 

- Lustruiți mecanic (discul) cu hârtie abrazivă fină (80 sau 100) pentru a scoate în 
evidență nuanțele și marmurarea betonului. 

- Ștergeți praful cu aspirator și micro cârpe micro înainte de a trece la etapa de 
protecție. 

 
 

3.4. Protecţie 
 
Protecția SeniBeton este imperativă și se realizează în două etape. 
Etapa 1: Aplicarea Sigilant Pori Senideco (acționează contra petelor) 
NB: Agitați bine Sigilant Pori înainte de utilizare. 
Temperatura suportului și a aerului ambiant în timpul aplicării și uscării Sigilantului 
Pori trebuie să fie în intervalul 10 °C și 25 °C. 
Folosind un burete vegetal sau o mistrie burete, aplicați Sigilant Pori prin masarea 
suprafeței, apoi cu un burete stors, uscați aceeași suprafață. Repetați operațiunea, 
fără a aștepta uscarea, pentru a obține o saturație completă. Pot fi necesare mai 
multe treceri. 
Lăsați să se usuce timp de 3 ore înainte de a aplica lacul. 
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• Fișa tehnică Sigilant Pori trebuie să fie citită în întregime, înainte de punerea în 
operă. 

 
 

Etapa a 2-a: Aplicarea Lacului de Trecere Intensiv [Bicomponent] ** (acționează 
contra agresiunilor mecanice - strat de uzură). 
Aplicați primul strat de Lac de Trecere Intensiv [Bicomponent], folosind un trafalet 
potrivit pentru rășini poliuretanice. Așteptați 4 ore. 
Aplicați al doilea strat de Lac de Trecere Intensiv [Bicomponent]. 
Lacul de Trecere Intensiv poate fi aplicat în 4 ore. Minimum 2 straturi sunt 
obligatorii. 

 
 

Odată ce baza și întăritorul au fost amestecate, timpul de deschidere este de 50 de 
minute. În funcție de suprafața dumneavoastră, este esențial să cântăriți jumătate 
de bază și jumătate de întăritor pentru a amesteca, mai întâi pentru prima trecere, 
apoi 4 ore mai târziu, pentru a doua trecere. 
Grosimea filmului (numărul de straturi) garantează duritatea acestuia. 
Cu lac, unele nuanțe se pot modifica ușor. 
• Fișa tehnică Lac de Trecere Intensiv trebuie să fie citită în întregime, înainte de 
punerea în operă. 
 

4 – Punerea în funcțiune: 
 
- Lacul va fi uscat până la mijloc, după 7 zile în condiții normale de temperatură, 
higrometrie (umiditate) și aerisire. 
- Așteptați cel puțin o săptămână pentru un trafic normal după aplicarea ultimului 
strat de Lac.
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- În primele 15 zile curățați când este uscat, nu mutați mobila sau 

obiecte grele, nu puneți ghivece de flori, covoare etc. 

 

 

5- Măsuri de precauție privind utilizarea 

 

Este important de știut că nu betonul în sine este sensibil, ci mai 

degrabă lacul bicomponent care îl acoperă. 

Betonul Cerat este un material mineral, care necesită anumite măsui 

de precauție, la fel ca Lacul Poliuretanic, care îl acoperă. 

Este necesară întreținerea regulată. Frecvența acestuia va varia în 

funcție de utilizarea locului. 

 

 

-De fapt, recomandăm reînnoirea aplicării lacului la fiecare 3 ani (acest 

lucru poate fi mai frecvent, în funcție de utilizare). 

- Lacul bicomponent este sensibil la prea multă caldură. Prin urmare, vă 

recomandăm să folosiți un trivet înainte de a pune o caserolă 

fierbinte. 

- Lamele de cuțit pot zgâria lacul și, prin urmare, îl pot deteriora. Se 

recomandă utilizarea unei plăci de tăiat. 
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-La pardoseală, este indicat să se fixeze tampoane din pâslă sub picioarele mobilei 

și scaunelor pentru a păstra calitatea produsului. 

- Nu lăsați petele de grăsime sau produse colorate (ulei, cafea, vin, etc.) să 

stagneze și ștergeți-le imediat. 

- Evitati utilizarea substantelor corozive/abrazive, cum sunt oțet, acetonă, acid, 

amoniac, înălbitor... precum și orice tip de produs cu o concentrație mare de alcool 

(parfum, alcool metilat). 

…) 

-Nu este recomandat să lăsați apă stagnată pe Lac (ghiveci, burete umed, cârpă 

umedă, etc.) 

 

6 - Avertisment 

 

- Senibeton, în ciuda flexibilității sale, rămâne sensibil la mișcările suportului și 

poate crăpa dacă mișcările sunt prea mari. 

 

 

- Garanțiile de calitate și perioada de viață pot fi aplicate dacă aplicarea a fost 

realizată numai cu produse Senideco și a fost respectată cu atenție fișa tehnică, 

precum și recomandările de curățare. 

 

 

- Culorile prezentate în broșura noastră de hârtie nu sunt contractuale. Este 

imperativ să alegeți nuanța dintr-o diagramă de culori cu un eșantion real. Pentru 

același șantier, este indicat să folosiți același număr de lot. 

 

7- Curățare și întreținere 
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Curățarea betonului cerat trebuie realizată cu un burete neabraziv și un detergent 
blând, cu pH neutru, cum este săpunul de Marsilia sau săpunul negru. 

 
 

7-1 Îndepărtarea unei pete de pe un beton: 
Prin natura sa, betonul este poros. Este complexul bicomponent Sigilant pori / Lac 
aplicat deasupra, care îl protejează împotriva apei și murdăriei. În timpul 
întreținerii, așa cum am menționat mai sus, produsul de curățare trebuie să aibă un 
pH neutru și să nu fie abraziv pentru a nu deteriora pelicula. 

 
 

Cel mai bun mod de a elimina o pată este atunci când aceasta este încă proaspătă. 
Curățați cu un burete umed și puțin detergent blând, apoi clătiți. 

Pentru o pată dură, puteți folosi puțină cremă de curățat cu un burete umed, apoi 
clătiți cu apă curată. 

 
 

Îndepărtarea unei pete de ulei sau grăsime: 
- Absoarbe excesul 
- Se toarnă puțin talc sau făină pentru a absorbi grăsimea 
- Se lasă să acționeze 1 până la 2 ore 
- Strângeți pudra de talc sau făina înmuiată 
- Se spală cu un burete înmuiat în apă + detergent neutru 
- Dacă mai există o pată, aplicați puțin bicarbonat de sodiu cu apă. 

 
Îndepărtarea unei pete colorate (cafea, ceai, vin, fructe roșii, sos de roșii...):
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- Absoarbe excesul. 
- Se spală cu un burete înmuiat în apă sau o perie moale + detergent neutru. 

 
APLICARE LA EXTERIOR 
Pe suporturi noi sau vechi, înainte de a lua în considerare orice proiect exterior, 
trebuie să constactați Departamentul nostru Tehnic: 04.95.06.14.14. 

 
 
 
 

Mențiuni legale: 
 

Informațiile referitoare la aplicarea și utilizarea Betonului nostru Hibrid²Beton sunt 
furnizate cu bună-credință și se bazează pe cunoștințele și experiența noastră 
acumulate până în prezent. 

 
În practică, diferențele dintre materiale, substraturi, culori și condiții specifice de 
utilizare nu implică nicio garanție din partea noastră. 

Deoarece aplicarea produselor noastre nu reprezintă responsabilitatea noastră, 
garanția se limitează la cea a calității produselor. 

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

 
Datorită evoluțiilor tehnice și cunoștințelor noastre, informațiile din fișa tehnică se 
pot modifica. Este responsabilitatea clienților să verifice că documentul anterior nu 
a fost anulat de o ediție ulterioară. Aceasta va fi trimisă prin email, la cerere. 


