
DURAZIV FP 21
TENCUIALÃ DE IPSOS PENTRU INTERIOR

Aplicare mecanizatã sau manualã 

Indicaþii

Pentru tencuirea zidãriei ºi a betoanelor, la interior
Aplicare mecanizatã sau manualã, în straturi de pânã la 2 cm
Risc redus de apariþie a fisurilor, chiar la încãrcãturi mari 
Permite peretelui sã respire ºi reduce riscul formãrii condensului

Domeniu de aplicare

Tencuialã pe bazã de ipsos, pentru aplicare la interior, în straturi de 2-20 mm, peste urmãtoarele suprafeþe:
     zidãrii din cãrãmidã (poate fi aplicatã într-un singur strat, fãrã a mai fi nevoie de o finisare ulterioarã)
     suprafeþe de beton 
     tencuieli din mortar tradiþional de var-ciment
Nu se va folosi în spaþii cu umiditate permanentã (de exemplu, în bãi), unde este recomandatã utilizarea unei 
tencuieli pe bazã de ciment, urmatã de gletuirea cu gletul pe bazã de ciment alb DURAZIV FP 27 cu Kauciuc®.

Pregãtirea suportului

Preparare ºi aplicare

Conþinutul unui sac se presarã în cca. 5,5-6 litri apã curatã, la temperatura obiºnuitã. 
Se amestecã folosind un mixer electric (bormaºinã prevãzutã cu amestecãtor) sau o maºinã de tencuit.
În cazul aplicãrii mecanizate, se regleazã dozajul apei, apoi se efectueazã o încercare pe o micã suprafaþã, pentru 
reglarea consistenþei corecte.
Materialul obþinut se întinde pe perete, în strat de max. 2 cm, fie prin aplicare mecanizatã, fie cu gletiera.
Dupã aplicarea mecanizatã este necesarã nivelarea, folosind un dreptar de lungime convenabil aleasã.
Timpul în care tencuiala poate fi nivelatã este de cca. 90 minute din momentul preparãrii sau aplicãrii.
Pentru obþinerea unui strat final de mare fineþe, chiar dupã începerea prizei mortarului pe perete, se poate ºlefui 
cu un  burete umed.
Dupã uscare, stratul de glet se poate ºlefui cu hârtie abrazivã (glaspapir) de fineþe medie sau mare.
Se recomandã aplicarea unui strat de glet de finisaj DURAZIV FP 25 , înainte de aplicarea oricãrei 
vopsele sau a tapetului.

cu Kauciuc®

Suportul trebuie sã fie solid ºi lipsit de substanþe antiaderente (praf, 
uleiuri, bitum).
Gãurile ºi fisurile se chituiesc anterior aplicãrii, folosind fie tencuiala 
DURAZIV FP 21, fie  mortarul de reparaþii DURAZIV PM 47.
Suprafeþele absorbante (BCA, cãrãmidã) trebuie umezite în 
prealabil prin stropire cu apã.

Ambalare: saci de 25 kg

Depozitare: în spaþii acoperite, fãrã expunere la factori atmosferici (soare, ploaie)
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