
CARACTERISTICI

• difuzie scåzutå 
• fårå contrac†ii 
• hidrofug 
• produs mineral 
• uz universal

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru realizarea suprafe†elor uscate la pere†i interiori ßi
fa†ade. Pentru toate tipurile de lucråri de tencuire ßi
repara†ii. 
Pentru înlocuirea tencuielilor umede, cu con†inut de såruri
pe pere†ii interiori ai pivni†elor. 
Pentru realizarea tencuielii de egalizare înaintea aplicårii
stratului de tencuialå CR 62. 
Pentru realizarea tencuielior pe soclu la pere†i exteriori
umezi ßi cu con†inut de såruri. 
Nu se recomandå pentru aplicarea pe suprafe†e suport cu
con†inut de ipsos. 
Nu se recomandå ca tencuialå hidrofobå  împotriva umidi-
tå†ii solului, apei de suprafa†å sau de infiltra†ii.
Pentru straturi cu grosimi de 10 - 30 mm.
Pentru lucråri subsecvente de tencuire ßi în combina†ie cu
sisteme de etanßare orizontalå ce urmeazå a fi realizate cu
CO 81.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT

CR 63 aderå pe toate suprafe†ele suport solide, portante,
curate, uscate ßi umede, fårå substan†e care pot împiedica
aderen†a. 
Suprafa†a trebuie så aibå o structurå durå, cu pori deschißi
ßi rugoaså. 
Straturile de acoperire existente precum ßi tencuielile vechi
trebuie îndepårtate complet cel pu†in 80 cm deasupra zonei
vizibile de infiltrare a apei sau de eflorescen†å pânå la
suprafa†a suport portantå.

Curå†a†i rosturile umplute cu mortar pânå la o adâncime de
aprox. 20 mm. Umezi†i zidåria ßi betonul pentru ca supra-
fa†a så nu mai fie absorbantå ßi så aibå un aspect mat.
Pregåti†i mortarul pneumatic cu consisten†å corespunzå-
toare folosind CR 63 amestecat cu CC 81 ßi apå (raport de
amestecare: CC 81 : apå = 1 : 3) ßi aplica†i prin torchetare

pe perete. Aplica†i mortarul reticular, cu o acoperire de
numai 50%. La zidårie mixtå, cåråmizi poroase ßi cåråmizi
silico-calcaroase aplica†i stratul de mortar cu grosime de
minim 5 mm.

MODUL DE APLICARE

CR 63 se adaugå în apå curatå ßi se amestecå pânå la
ob†inerea unei paste omogene. Amesteca†i întotdeauna
con†inutul sacului cu aprox. 7.5 l de apå. În cazul
amestecårii manuale respecta†i un timp de amestecare de
aprox. 5 minute.

Consisten†a poate fi ajustatå prin adåugarea unei canti-
tå†i mici de apå. În momentul în care mortarul pneumatic
este stabil aplica†i tencuiala cu maßina sau manual într-un
singur strat sau în mai multe straturi cu grosime de 10
pânå la 30 mm ßi nivela†i. Rosturile curå†ate trebuie
umplute cu tencuialå. În cazul repara†iilor aplica†i un strat
cu grosime de 20 mm. Dupå aplicarea mortarului nivela†i
fårå a finisa. Nu trebuie så existe apå sau liant pe
suprafa†å – pericol de fisurare.
Nu prelucra†i suprafa†a prea intens sau prea mult timp. 

CR 63
Tencuialå de asanare “universalå”
Tencuialå de asanare pentru pere†i interiori ßi exteriori ßi pentru zona soclului
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Dacå CR 63 se aplicå ca tencuialå de egalizare înainte de
aplicarea tencuielii de asanare CR 62, suprafa†a trebuie
periatå cu o perie durå pentru a asigura aderen†a tencuielii
de finisaj. 
Proteja†i tencuiala proaspåt aplicatå de uscarea prea
rapidå. Dacå este necesar men†ine†i umezeala timp de 24
de ore. Dupå ce tencuiala s-a întårit ßi uscat complet (dupå
minim  28 de zile) aplica†i numai straturi de acoperire cu
capacitate de difuzie. Pentru lucråri de tapetare ulterioare
recomandåm aplicarea unui strat de tencuialå de var cu
grosime de 5 mm.

Notå:
Folosi†i CR 63 numai la temperaturi cuprinse între +5°C ßi
+30°C. Toate datele enumerate au fost ob†inute la tempe-
ratura de +23°C ßi umiditatea relativå a aerului de 50%.
În cazul altor condi†ii climatice uscarea poate fi acceleratå
sau încetinitå. Nu combina†i cu al†i aditivi sau lian†i. Nu
prelucra†i cu materiale cu con†inut de ipsos. 
CR 63 con†ine ciment ßi reac†ioneazå alcalin cu apa. De
aceea se recomandå protejarea pielii ßi a ochilor. În cazul
contactului clå†i cu apå din abunden†å. În cazul contactului
cu ochii consulta†i medicul. 

RECOMANDÅRI

Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a prac-
ticå ßi examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare
sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi
prin urmare utilizarea corectå a produselor noastre se aflå
în afara sferei noastre de influen†å. Dacå existå dubii se
recomandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea
cå produsul corespunde cerin†elor. 
Råspunderea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza
informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe
baza consilierii verbale. 
Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi
pierd valabilitatea. 
Culoare: gri-ciment.

DEPOZITARE

Aproximativ 6 luni într-un spa†iu uscat ßi råcoros. 

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Liant mineral hidraulic, 

mortar uscat gata preparat
(con†inut redus de crom 
conform  TRGS 613)

Greutate volumetricå: aprox. 1.2 kg/l

Raport de amestecare: aprox. 7.5 l apå pentru 25 kg

Durata de amestecare: aprox. 5 minute 

Timp de aplicare: aprox. 20 minute

Temperatura de aplicare: între +5°C ßi +30°C 

Densitate volumetricå: aprox. 1.17 kg/dm3

Rezisten†a la compresiune: aprox. 9 N/mm2

dupå 28 zile

Rezisten†a la întindere: aprox. 3.6 N/mm2

dupå 28 zile

Coeficient absorb†ie apå w: 0.5 kg/m2 h

Con†inut de pori de aer: aprox. 22%

Conductivitate termicå: aprox. 0.22 W/m · K

Rezisten†a la difuzia 
vaporilor de apå µ: aprox. 8

Consum estimat: aprox. 9 kg/m2 per cm
grosime tencuialå 
(1 kg mortar uscat 
aprox. 1.1 l mortar umed)
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