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Caracteristici: 

 

Punerea în operă: 

1- Pregătirea suporturilor: 

 

 
 
 

Fișa tehnică 
 

Prezentare Tencuială pulbere 
 

Densitatea pulberei aproximativ 1.6 
 

Mod de ambalare 25 Kg 
 

Nuanțe De nuanțat neutru cu pigmenți 
 

Timp de deschidere aproximativ 2 ore 
 

Timp de priză aproximativ 7 ore 
 

Randament ± 3 până la 6 m² /25 Kg 

Inflamabilitate Neinflamabil 

Clasificare la foc Bfl-s1 (=M1)  

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

Curățarea ustensilelor Apă 

Clasificare COV A+ 
 

Conformitate europeană       Conformitate conform Directivei europene 
 

93/68/ CEE conform normei EN13813 * 
 
 
 
 

 

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. 
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2- Prepararea amestecului: 

3 - Aplicare: 

 

 
Tencuiala „Senipierres” se aplică pe toate suporturile uzuale ale clădirii, 
fără creștere de umiditate și care nu sunt supuse variațiilor dimensionale. 
 
Se aplică direct pe toate suporturile tradiționale (tencuiala de ciment, beton, 
pietre, cărămizi ...) care sunt solide și au o anumită porozitate. 
Pe pardoseală și suprafețe blocate, realizați mai întâi o suspensie. 
Pentru alte substraturi, este imperativ să aplicați mai întâi stratul nostru de 
bază special granit SENICRYL. 
 
[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor 
SENIDECO. Totuși, ele nu sunt menite să înlocuiască impregnările universale 
la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.]. 

 
 

 

 
Pentru colorare, turnați tot „pigmentul” în rășina RE12 și amestecați bine. 
 

Apoi turnați treptat baza de pulbere albă în rășina colorată, amestecând cu un 
agitator mecanic lent. 
 
Se lasă să acționeze 10 minute pentru o hidratare completă. 
 
Dacă este necesar, ajustați consistența, adăugând puțină apă. 

 
 

 
Măsuri de precauție 
 

Lucrați în condiții climatice normale, între + 5 și + 30 °C. 
 
Ca și în cazul oricărei tencuieli hidraulice, evitați aplicarea prin expunere 
prelungită la soare sau vânt. Protejați de ploaie, îngheț sau soare, tencuiala 
proaspăt aplicată, cu o prelată. 
 
În cazul unei aplicări orizontale la exterior, protejați de ploaie și evitați 
stagnarea apei timp de cel puțin 6 zile. 
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Aplicare: 
 

În cazul unui suport tradițional brut, umeziți mai întâi cu rășină RE12, diluată 
la 100% [50% apă + 50% rășină], în aplicare orizontală, apoi îndepărtați 
resturile de lichid stagnant care ar putea împiedica contactul produsului cu 
suportul. 
 
Nu așteptați să se usuce. 

 

Aplicați cu o mistrie din oțel inoxidabil sau plastic, pe o grosime de 5 până la 
10 mm (4 până la 5 mm pentru cărămizi), în funcție de efectele dorite, 
creând eventual reliefuri, neregularități... 
 

 
Așteptați până când produsul este dur la suprafață, dar încă moale la mijloc 
(2 până la 3 ore, în funcție de grosime și de condițiile ambientale). Apoi 
desenați rosturile și scobiți-le, folosind o mistrie triunghiulară, o șurubelniță 
sau un fier pentru rosturi. Finalizați de realizat pietrele cu un cuțit de vopsit. 
 
Răzuiți, dacă este necesar, suprafața folosind o mistrie, o racletă, un cuțit de 
vopsit, o cârpă metalică... pentru a da rugozitate și relief. 

 

Finisaj 
 

Pentru a netezi suprafața, sunt posibile mai multe tehnici: 
 

 

- Treceți ușor o mistrie umedă, ținută plat sau un burete înainte de a aplica 

produsul. 

- Pisați cu un disc flexibil după priză, dar înainte de uscarea completă 

pentru a evita praful (această tehnică poate nuanța culoarea). 

- Lucrați produsul uscat cu un polizor sau hârtie abrazivă după o posibilă 
umezire pentru a evita praful. 

- În functie de tehnica folosită, vopseaua poate fi ușor nuanțată, iar aspectul 
mai mult sau mai puțin marmorat. 

Realizarea rosturilor: 
 

   Utilizați Kitul „Senipierres Rosturi” [Vezi eticheta]. 
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Conferiți patină „pietrelor” dumneavoastră 

 

 
Umeziți puțin „Pigment” cu puțină apă și rășină. Aplicați în strat subțire, înainte 
de uscarea „pietrelor”, cu pensula, spalterul sau manual și frecați ușor pentru a 
se încrusta. 
 

 
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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