Archetto

Senideco
CREATORUL MURAL

®

Tadelakt cu var
Tencuială fină cu var, pentru finisaj strălucitor

Fișa tehnică
Caracteristici:
Prezentare

Pulbere de amestecat cu apa

Densitate

0.7 – 0.8

Mod de ambalare

3 și 9 Kg

Nuanțe

Baza neutră se va nuanța cu seringi sau doze de
colorare Senideco ou cu aparatul de vopsit.

Timp de uscare

24 de ore la temperatura camerei fixă

Randament

± 3 până la 5 m²/ Kg

Inflamabilitate

Neinflamabil

Păstrare și depozitare

Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț

Curățarea ustensilelor

Apă

Clasificare COV

A+

Punerea în operă:
1- Pregătirea suporturilor:
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 diferențele de absorbție a diferitelor materiale.
Tadelakt se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. Este
imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special neted
SENILISSE la interior. [Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor
produselor de decor SENIDECO.
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Totuși, ele nu sunt menite să înlocuiască impregnările universale la pregătirea
fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

2- Prepararea amestecului:
SFAT: Pregătiți amestecul necesar pentru întreaga cameră sau pentru
o suprafață întreagă de perete minimum. Amestecul gata de utilizare
trebuie să fie folosit în 16 ore.
Pentru a evita orice risc de variație a nuanțelor, este important să
utilizați aceleași loturi de produse pentru același șantier.
Pentru o nuanță, amestecați seringile sau dozele de colorare cu
cantitatea de apă necesară.
Pregătiți cantitatea de apă indicată pe ambalaje:
Seringă
Doze de colorare

3 Kg
2,1 L
2,1 L

9 Kg
6,3 L
6,3 L

Apoi, încorporați treptat Tadelakt sub formă de pulbere în apă.
Amestecați bine pentru a evita formarea de bulgări.
Lăsați să stea o jumătate de oră. Amestecați din nou înainte de utilizare.

Aplicare:

Aplicați cu o mistrie din otel inoxidabil, în condiții climatice normale și
constante, în intervalul +5 și + 30°C.
1. Aplicați un prim strat într-un joc de mișcări încrucișate, cu o mistrie din
oțel inoxidabil sau un cuțit american.
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2. După uscarea completă (12 ore), umeziți ușor stratul de bază cu un
pulverizator sau un burete umed.
Aplicați un al doilea strat în greblare
1. La jumătatea timpului de uscare, fixați treptat cu o mistrie din oțel
inoxidabil sau cu un cuțit lat.
Notă: - În toate cazurile, reprizele trebuie efectuate proaspăt pe proaspăt.
- Pentru a obține un rezultat optim, fixarea trebuie realizată la jumătatea
timpului de uscare a aplicării, dar pe măsură ce aplicarea avansează.

Protecție:

După uscarea completă (24 de ore), aplicați ceara pentru stuc, cu o mănușă,
fără exces, și lustruiți cu o cârpă moale.

Idei deco:
Pentru a obține un Tadelakt nuanțat, puteți suprapune două nuanțe diferite.

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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