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fişa tehnică

DOMENII DE UTILIZARE
- Pentru protecþia clãdirilor, pentru decorarea ºi
finisarea clãdirilor noi, renovarea clãdirilor vechi sau
modificarea faþadelor colorate
- rezistentã în medii “grele” expuse la poluãri, praf,
zone de trafic intens

COMPOZITIA
weber.pas silicate este o tencuialã decorativã
sub formã de pastã pe bazã de materii prime
naturale ºi liant mineral

CARACTERISTICI DE UTILIZARE
SUPRAFAÞA PE CARE SE APLICÃ
- Se poate aplica peste sistemul de izolaþie termicã,
peste tencuiala de bazã sau pe tencuieli
termoizolatoare netezite cu tinci

- Timpul de uscare: 24 ore
- Timp de omogenizare: 1 minut

DATE TEHNICE
- Granulaþia maximã: de rolare cca. 2 mm
medie cca. 2 mm
finã cca. 1,5 mm
- Masa volumicã: cca.1,96 kg/l
- Aderenþa la suport: cca.0,51 N/mm2
- Determinarea impermeabilitatii la apã:
w<1,5 g/dm2min1/2
- Conþinut de substanþe nevolatile: 82,7%

REFERINÞE
Cum să finisezi corect sistemul termoizolant? .......................122
Cum să izolezi termic natural? ..............................................126
Cum sã aplici tencuiala decorativã pe un sistem termoizolant
vechi, nefinisat? ..................................................................132
Cum sã renovezi o faþadã veche? .........................................134
Cum sã realizezi îmbinãri de culori pe faþadã? .......................138
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Valorile au fost determinate la o temperaturã de 20oC ºi în
condiþii normale de umiditate, ele pot fi modificate în funcþie de
condiþiile climatice.
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tencuială decorativă silicatică

weber.pas silicate
produs natural 100%
culori vii, proaspete
rezistenţă în timp
permite respiraţia peretelui
rezistenþã mărită la decolorare
aplicabil pe tencuieli şi termosistem
se poate spãla cu apã sub presiune
PREGÃTIREA SUPORTULUI
- Suprafaþa suport trebuie sã fie netedã, omogenã,
fixã, rezistentã, uscatã, nedeformabilã ºi curatã ºi sã
aibã vârsta de maturare

LIVRARE
Gãleatã 30 kg
Paleþi de 720 kg (24 gãleþi)
CONSUM
Granulaþie finã: cca. 2,4 - 2,6 kg/m2
Granulaþie medie: cca. 2,9 - 3,1 kg/m2

MOD DE PREPARARE ªI DE LUCRU

CULORI

1

Pe suprafaþa suport se
aplicã un strat subþire de
grund de amorsaj weber
G700 ºi se lasã sã se usuce
timp de 12-24 ore.

2

3

4

Granulaþie de rolare: cca. 2,6 - 2,8 kg/m2

218 culori, conform paletarului de culori
TERMEN DE GARANÞIE
6 luni, de la data fabricaþiei feritã de îngheþ ºi
temperaturi ridicate, în gãleatã închisã ermetic

Se amestecã cantitatea
necesarã pentru un perete
(conþinutul mai multor
gãleþi) pentru a se obþine o
culoare cât mai uniformã.

Tencuiala se aplicã în strat
subþire cu gletierã din oþel
inoxidabil. Un perete se
tencuieºte
fãrã
întrerupere.

Structura doritã se obþine
prin driºcuire circularã sau
liniarã cu o droiºcã din
material plastic sau din
polistiren imediat dupã
aplicare. Structura finalã
este
influenþatã
de
grosimea stratului ºi de
modul de driºcuire.

RECOMANDÃRI
- Temperatura de aplicare: între +5°C ºi +30°C
- Tencuiala proaspãtã trebuie protejatã de razele
solare, ploi sau alte intemperii pânã la uscare
- Uneltele ºi vasele se curãþã cu apã imediat dupã
folosire
- Dupã folosirea încheierea aplicãrii, închideþi ermetic
gãleata pentru ca materialul rãmas sã nu se
întãreascã
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