
Produs

Compoziţie

Utilizare

Date tehnice      Clasificare:                                          GP - CS I conf. EN 998 - 1

Livrare

Depozitare

Calitate
asigurată

Categoria
conform 
normelor
chimice

Prelucrare

Mortar uscat, colorat natural, cu permeabilitate ridicata la vapori, pentru executarea manuala a 
tencuielilor pentru exterioare sau interioare.

Var pentru construcţii, ciment alb, nisipuri de tencuială, aditivi.

Pentru interioare şi exterioare, peste tencuieli brute minerale.

Granulaţie max.: 1 mm
2

Necesar de material:   cca. 6 kg/m la grosimea de 4mm 
Grosimea de strat minimă: 4 mm
Necesar de apă: cca. 10 - 11 l/sac

sac de 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn înfoliaţi.

Verificari permanente în laboratoarele proprii.

Acest produs ataca ochii.
A nu se lasa la îndemâna copiilor. În caz de stropire în ochi se indica clatirea cu multa apa 
curata si la nevoie, consult medical. În stare întarita produsul nu este daunator.

1. Stratul suport:
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.

2. Aplicare:
Dupa felul si capacitatea de absorbtie a stratului suport si în functie de starea vremii suportul 
trebuie umezit.
Tencuiala fina Baumit se amesteca cu apa în malaxoare cu cadere libera si se poate aplica cu 
fierul de glet sau mistria.
Grosimea stratului: 4 - 6mm.
Dupa începutul întaririi se va driscui.
Se va amesteca întotdeauna integral continutul sacului în malaxorul cu cadere libera sau 
manual în galeata.
Durata de amestecare: 3 - 5 min. (10l apa la sac).

3. Indicaţii:
Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului 
aplicarii si uscarii.
A nu se amesteca cu alte produse.
Timp de uscare: 7 zile.

Finisaj - Toate tipurile de vopsele şi tencuieli decorative Baumit.

Tencuială fină albă de exterior
Baumit FeinPutz Aussen

Fisa tehnică 1803

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, 
corespund stadiului actual de  cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual 
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă  Cumpărătorul de obligaţia  de a verifica dacă  
produsul este potrivit  cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.E
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