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De ce sunt importante renovările?
Umiditatea şi acţiunea sărurilor din corpul zidurilor afectează puternic confortul locuirii precum şi alte funcţiuni ale clădirilor vechi.
Efectele vizibile ale zidurilor încărcate de umiditate şi de săruri sunt de cele mai multe ori eflorescenţele (petele) şi tencuială deteriorată/
cojită.
Mai rău este că, părţile afectate de umiditate ale construcţiilor pierd în mod considerabil capacitatea de izolare termică. Ca atare este mai
greu şi deci mai scump să încălzim încăperi cu ziduri „umede“.
Condensul (uneori prezent chiar pe suprafaţa zidului) şi apariţia mucegaiului sau a ciupercilor, sunt fenomene care însoţesc pereţii încărcaţi
de umiditate. Aceste fenomene sunt dăunătoare sănătăţii locatarilor.
De aceea aplicarea sistemelor de mortare de renovare, care conduce la păstrarea respectiv redarea funcţiunilor depline ale clădirilor vechi
ale căror ziduri sunt încărcate de umiditate şi de săruri, are pe lângă funcţiunile de refacerea a patrimoniului de arhitectură, a fondului
construit şi aspecte igienice şi social-economice.

Cauze ale umezirii zidăriilor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apa din precipitații
Apa din stropire
Apa de suprafaţă, nedrenată/neevacuată din proximitatea clădirilor
Apa din infiltraţii (deseori sub presiune)
Umiditatea (permanentă) a pământului
Umiditate absorbită din aer de sărurile higroscopice din corpul zidăriei
Condensul format în corpul zidului, ca urmare a difuziei vaporilor de apă
Condensul format la suprafaţa pereţilor

Avantaje ale sistemelor de mortare de renovare
LB-Knauf
• Sisteme de mortare veriﬁcate de instituţii internaţionale autorizate în acest
sens şi prin laboratoarele proprii LB-Knauf
• Respectă exigenţele severe ale standardelor WTA
• Circuit obligatoriu de parcurs: analiza obiectivului/construcţiei în teren şi în
laborator, urmată de alegerea soluţiei optime de renovare
• Tehnologia de aplicare a mortarelor, manual şi/sau mecanizat, este simplă,
nepretenţioasă
• Punem la dispoziţie caiete de sarcini şi asistenţă în şantier
• Instruim şi acordăm certiﬁcate LB-Knauf personalul muncitor
• Garantăm produsele noastre (10 ani pentru pachetul WTA)

3

Proprietăţile şi modul de acţiune al mortarelor de
renovare LB-Knauf
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Proprietăţile produsului
Mortarele de renovare Lasselsberger-Knauf eurosan, corespund
exigenţelor organizaţiei specializate în renovări WTA (Wissenschaftlich-Technischer Arbeitskreis, München) şi normei europene EN 998-1:2003.
Mortarele sunt de tip var-ciment şi conţin cimenturi HS (rezistente la acţiunea sulfaţilor), care fac ca şi tencuielile să reziste
la acţiunea sărurilor de tip sulfatic prezente în corpul zidăriilor
vechi.
Folosirea unor adaosuri specializate, agregate uşoare de tip hidrosilicat de calciu fin măcinate şi aditivarea specializată, măresc
volumul şi cantitatea de pori ai mortarelor. Se obţin tencuieli cu
volum mare de pori (peste 20% din volum) şi cu o distribuţie
optimă a acestora în corpul tencuielii .
Prin hidrofobizarea puternică a componentelor pachetului de
mortare de renovare, apa în stare lichidă care migrează către exteriorul zidăriei este forţată să vaporizeze. Vaporii de apă nu mai
pot transporta sărurile dizolvate, acestea rămânând captive în
corpul tencuielii de renovare.
Sistemele de mortare de renovare Lasselsberger-Knauf eurosan
şi-au dovedit eficienţa la scară internatională, fiind folosite de
decenii.

termoizolare. Aceasta contribuie pe de o parte, la sporirea gradului de confort termic al clădirii, pe de altă parte, datorită faptului
că temperatura pe faţa tencuielii este mai mare decât la tencuielile obişnuite, dacă se foloseşte în încăperi încălzite, se evită formarea de condens la suprafaţa tencuielii.
Durata de viaţă a mortarelor de renovare depinde de gradul de
încărcare cu săruri şi de grosimea tencuielii aplicat.
Prin marirea grosimii stratului funcţional din pachetul de mortare
de renovare, se măreşte volumul de pori şi prin aceasta capacitatea de „depozitare“ a sărurilor dăunătoare, deci durata de viaţă
a tencuielii.

Comparaţie funcţională
Tencuieli de var şi de var-ciment obişnuite
zidărie

tencuială
Evaporarea apei şi
cristalizarea sărurilor
se produce la
suprafaţa tencuielii
(tencuială încărcată
de umiditate şi
săruri, cu suprafaţa
pătată şi cu exfolieri)

Mod de acţiune
Pereţii (zidăriile) afectaţi şi degradaţi de umiditate şi de acţiunea
sărurilor nu pot fi tencuiţi cu tencuieli obişnuite.
Datorită capilaritatăţii elementelor de construcţie care alcătuiesc
zidul, când hidroizolaţia orizontală lipseşte sau este greşit
poziţionată, apa urcă în perete şi transportă săruri solubile dizolvate în ea. Ajunsă la suprafaţa tencuielii peretelui, apa se evaporă
iar sărurile se depun formând cristale. Aşa se obţin efectele de
pătare ale zugrăvelilor şi eflorescenţe. Prin presiunea dezvolatată
de săruri în procesul de cristalizare se produc exfolieri succesive
care distrug tencuielile.
Chiar dacă se montează ulterior hidroizolaţii verticale şi orizontale ale pereţiilor, umiditatea şi sărurile conţinute deja în corpul
zidului, prin procesul de evaporare al apei generează aceleaşi
efecte descrise anterior.
Datorită hidrofobizării lor, mortarele de renovare LasselsbergerKnauf eurosan împiedecă ca apa în formă fluidă să intre în corpul
tencuielii. Lucru valabil atât pentru apa din exterior (precipitaţii,
stropiri) cât şi pentru cea din interior (infiltraţii, condens). Procesul de evaporare are loc în interiorul tencuielii. Sărurile se depun
şi se cristalizează deci în porii din corpul tencuielii, nu mai ajung
la suprafaţă. De aceea nu mai apar la suprafaţă efectele negative
prezentate la început.
Datorită porilor tencuiala de renovare are proprietăţi intrinseci de

Tencuieli de renovare Lasselsberger-Knauf eurosan
zidărie

tencuială
Evaporarea apei şi
cristalizarea sărurilor
se produce în
interiorul tencuielii
(suprafaţa tencuielii
rămâne uscată şi fără
săruri, deci fără pete
şi nedegradată)

Migraţia apei (fluidă) încărcată de săruri
Difuzia vaporilor de apă

Domenii de utilizare - alcătuirea sistemelor
de renovare - grosimea straturilor
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Ambele sisteme (I şi II) se pot aplica la renovarea tencuielilor degradate la interior, la
exterior şi la socluri.

Sist.II LB-Knauf eurosan Entfeuchtungsputz
Zidărie
Amorsa
3-5 mm
Tencuiala de nivelare 10-30 mm (un strat)

Faţadă

Tencuială funcţională
Tencuieli decorative
Grosimea pachetului

20 mm
5 mm
30+30 mm

5 20

30

5

30

5

Protecţia elementelor proeminente

Soclu
CTA. Trotuar

Nivelul vizibil al degradărilor

1000 mm

Sist.I LB-Knauf eurosan Sanierputz
Zidărie
Amorsa
3-5 mm
Tencuiala de nivelare 10-30 mm (un strat)
Tencuiala de strat inferior 15 mm
Tencuiala de strat superior20 mm
Tencuieli decorative
Grosimea pachetului

5 mm
30+45 mm

Secţiune prin peretele exterior al unei clădiri

5 20

15

Prelevare de probe - analize de laborator soluţia de renovare
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Analiza obiectivului/construcţiei

Propuneri privind renovarea

Analiza obiectivului/construcţiei şi judecata compe-tentă
a rezultatelor reprezintă fundamentul deciziilor viitoare.
Pentru că fiecare construcţie este unică în felul ei şi pentru că influenţele sunt variate şi dependente de mediul
înconjurător, este obligatorie analiza în teren a fiecărui
caz:
• CE TIP de agresiuni sunt prezente?
• CĂT de MARE este solicitarea din umiditate? Dar cea din
săruri?
• DE UNDE este alimentată umiditatea zidăriei? Deter-minăm
sursele.
• Prelevăm probe din corpul afectat al zidăriei. Le anali-zăm în
laborator şi stabilim care este gradul de umiditate şi care este
tipul şi procentul de săruri prezente.
• Prelucrând aceste informaţii, propunem măsuri
concrete şi optime pentru renovare.

Concluziile datelor culese prin analiza obiectivului/
construcţiei reprezintă o bază clară pentru soluţia de renovare:

Prelevarea de probe - din zidărie şi
din mortarul vechi

• Analiza situaţiei din teren documentează cauzele, amploarea
şi modul de manifestare al degradărilor;
• Cauzele sunt ilustrate prin date sintetice şi sau diagrame;
• Soluţiile de renovare particularizate fiecărei construcţii
sunt platoforma pentru întocmirea documentelor de
licitaţie (a ofertei).

Alcătuirea ofertelor

Asistenţa în şantier

Prin analiza obiectivului/construcţiei realizată de LBKnauf în teren şi în laborator, se garantează că a fost
propusă soluţia tehnic corectă şi cea mai eficientă economic.

Produse de înaltă calitate trebuiesc puse în operă
corespunzător. De aceea pentru noi nu încetează renovarea
unei construcţii odată cu vânzarea produselor.

Ofertă detaliată însoţită de asistenţa tehnică în şantier,
conferă o oglindă clară a costurilor şi o bază de decize de
încredere.

Ne implicăm în acest proces cu servicii deosebite: instruirea
echipelor de muncitori şi asistenţa în şantier ofertiă de colegii
noştrii, se îngrijeşte ca fiecare etapă de prelucrarea a sistemelor
de mortare de renovare să fie respectată. Se asigură astfel calitatea controlată a materialelor, soluţia decisă în baza analizelor
de laborator şi calitatea corespunzătoare a execuţiei (mai ales în
ceea ce priveşte conţinutul de pori).

Teste de laborator - conţinutul de
umiditate şi de săruri
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Mortarele LB-Knauf

Sanierputz conform WTA

Amorsa

Consum
(strat de
1cm)

Grosime
recomandată

Timp de
aşteptare

5 kg/m2

cf. granulaţiei

1 zi

Date technice
exigenţe WTA
Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:

acoperire 50%

Aderenţă:
Conţinut pori:

ăt
or

Coef. H20, W24:
Coef. µ:

10 kg/m

2

10-30 mm 1-ul strat

10 kg/m

15 mm grosime

la
un

sin

gu

Tencuiala de strat
inferior

2

rp

ro
d

30-60 mm al
2-lea strat

1 zi
ud în ud cu
stratul1

uc

Tencuiala de
nivelare

Tencuiala de strat
superior

10 kg/m

Rez. încovoiere:
Aderenţă:
Conţinut pori:
Coef. H20, W24:
Coef. µ:

max 1
săptămână

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:
Aderenţă
Conţinut pori:
Coef. µ:

20 mm grosime

max 1
săptămână

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:

ul

Aderenţă
Conţinut pori:
Coef. H20, W24:

to
t
-K
na
uf
-

Tinci
Zugrăveli/vopsele

Rez. compresiune:

Coef. H20, W24:

de

2

Tencuieli decorative
minerale

LB

8

Sistem de mortare de renovare pentru
zidării umede, puternic încărcate cu
săruri.

Coef. µ:

cf. granulaţiei

cf. granulaţiei

max 1
săptămână

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:
Aderenţă
Conţinut pori:

4 kg/m2

3-5 mm grosime

1
săptămână

Coef. H20, W24:
Coef. µ:

> 15 MPa
> 3 MPa
> 0,5 MPa
5 %
25
> 2,5 MPa
> 1 MPa
> 0,2 MPa
20 %
12
> 2,5 MPa
> 1 MPa
> 0,2 MPa
20 %
5,9
12
> 2
> 1
> 0,1
30
2,4
10

MPa
MPa
MPa
%

> 2 MPa
> 0,8 MPa
> 0,1 MPa
15 %
10

de var, pe bază de silicat sau siliconice

Baza de decizie pentru alegerea sistemului de renovare o reprezintă analiza obiectivului/construcţiei
•
•
•
•

Domeniu de aplicare: zidării puternic încărcate de umiditate şi de săruri;
Sistemul conţine mai multe straturi, putând ﬁ făcută veriﬁcarea funcţionalităţii pachetului analizând primul strat;
Garanţia producătorului: 10 ani;
Grosime pachetului de straturi: ca 45mm (fără mortarul de nivelare).

Sistem de mortare de renovare
pentru zidării umede, mediu încărcate
de săruri.
Mortarele de renovare LB-Knauf
conforme cu norma EN998-1:2003

Entfeuchtungsputz,

(strat de
1cm)

Grosime
recomandată
per strat

Timp de
aşteptare

5 kg/m2

cf. granulaţiei

1 zi

Consum

Amorsa

Date technice
EN 998-1:2003

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:

acoperire 50%

Aderenţă:
Conţinut pori:

ăt
or

Coef. H20, W24:
Coef. µ:

14 kg/m

2

rp

ro
d

30-60 mm al
2-lea strat

1 zi
ud în ud cu
stratul1

uc

10-30 mm 1-ul strat

20 mm grosime

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:
Aderenţă:
Conţinut pori:
Coef. H20, W24:
Coef. µ:

max 1
săptămână

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:
Aderenţă
Conţinut pori:

un

Entfeuchtungsputz

10 kg/m2

sin
gu

Tencuiala de nivelare
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Coef. H20, W24:

> 2,5 MPa
> 1 MPa
> 0,2 MPa
20 %
12
> 2,5 MPa
> 1 MPa
> 0,1 MPa
30 %
2,4
10

-t
ot
ul

de

la

Coef. µ:

> 15 MPa
> 3 MPa
> 0,5 MPa
5 %
25

cf. granulaţiei

cf. granulaţiei

LB

-K

na

uf

Tencuieli decorative
minerale
Tinci

max 1
săptămână

Rez. compresiune:
Rez. încovoiere:
Aderenţă
Conţinut pori:

4 kg/m2

3-5 mm grosime

1
săptămână

Coef. H20, W24:
Coef. µ:

> 2 MPa
> 0,8 MPa
> 0,1 MPa
15 %
10

var, pe bază de silicat sau siliconice

Baza de decizie pentru alegerea sistemului de renovare o reprezintă analiza obiectivului/construcţiei
•
•
•
•

Domeniu de aplicare: zidării încărcate de umiditate;
Sistemul unistrat;
Garanţia producătorului: 5 ani;
Grosime pachetului de straturi: ca 30mm (fără mortarul de nivelare).

Aplicarea mortarelor de renovare LB-Knauf
10

Curăţatul/decopertatul

LB-Knauf

Tencuiala afectată (veche) se va îndepărta
pe o porţiune ce depăşeşte cu 1m cota
(înălţimea) urmelor vizibile de umiditate. Rosturile zidăriei se curăţă de mortarul vechi ca. 2cm în profunzime. Suprafaţa
decopertată se curăţă uscat (jet aer, periere,
etc) de părţile care se desprind respectiv
de corpuri stăine (pământ, zidărie puternic
degradată, etc). Zone cu goluri pronunţate
(ex. zidărie lipsă) se vor completa prin zidire
cu cărămidă şi mortar standard.

Domeniul de aplicare: amorsă (şpriţ)
specializată, componentă a sistemului de
mortare de renovare, rezistentă la acţiunea
sărurilor, realizează uniformizarea absorbţiei
stratului suport şi puntea de aderenţă a straturilor ce alcătuiesc pachetul de renovare la
suportul mineral, pregătit corespunzător.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 8m2 per sac. Se aplică
sub formă de „reţea“, acoperind suprafaţa
ca.50%.
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 7litri de apă
curată, ca. 3-5 minute, până la atingerea
unei consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4)
dotate cu postamestecător.
Se aplică pe perete din cancioc sau cu pompa, astfel încât să se realizeze o acoperire de
ca 50% a suprafeţei, pentru a păstra o cât
mai bună capacitate de „respiraţie“ a zidului.
Lucrabilitatea (mortarului preparat) ca.
2 ore.

(tencuielii vechi, deteriorate)

Neregularităţi („burţi“) de până la 6cm pot
rămâne necompletate.
Zidăria decopertată, curăţată şi completată
se lasă deschisă şi uscată ca. 1 săptămână.
Pentru aplicarea sistemului de tencuielei de
renovare suportul astfel pregătit trebuie să
ﬁe uscat, desprăfuit, să nu ﬁe neabsorbant,
lipsit de eflorescenţe şi să prezinte capacitate portantă.

Vorspritzer

LB-Knauf

Ausgleichsputz

Domeniul de aplicare: mortar de nivelare,
componentă a sistemului de mortare de
renovare, pentru completarea şi nivelarea
neregularităţilor zidăriei de până la 6cm
(3cm per strat), pentru umplerea găurilor,
şliţurilor etc.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 4m2 per sac la 1cm grosime de strat (10kg/m2/1cm).
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 12 litri de apă
curată, ca. 5 minute, până la atingerea unei
consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4)
dotate cu postamestecător.
Se aplică pe perete cu mistria sau cu pompa, în strat de până la 3cm. Dacă e nevoie de
al doilea strat se aşteaptă întărirea primului.
Fiecare strat se trage cu dreptarul. În procesul de întărire pot apărea fisuri.
Lucrabilitatea (mortarului preparat) ca.
2 ore.

Timp de aşteptare: 1 zi.
Timp de aşteptare: 1 zi.

Sanierputz conforme cu WTA
LB-Knauf

Unterputz

Domeniul de aplicare: tencuiala de strat inferior, componentă a sistemului de mortare
de renovare, serveşte drept strat de control,
înainte de aplicarea straturilor succesive ale
sistemului.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 4m2 per sac la 1cm
grosime de strat (10kg/m2/1cm).
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 12 litri de apă
curată, ca. 5 minute, până la atingerea unei
consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4) dotate
cu postamestecător.
Se aplică pe perete cu mistria sau cu pompa,
în strat de ca. 1 - 1,5cm. Se trage cu dreptarul şi se piaptănă în sens orizontal. După
o perioadă de aşteptare de o săptămână se
recepţionează suprafaţa astfel tencuită cu
eurosan Unterputz. Nu sunt admise pete de
umiditate sau cauzate de acţiunea sărurilor.
Zonele pe care au apărut astfel de pete, se
decopertează din nou şi tencuiesc în aceeaşi
manieră. Rezultatul recepţiei acestei faze a
lucrării se protocolează indicând în caz că
apar, zonele înlocuite.
Lucrabilitatea (mortarului preparat)
ca. 2 ore.
Timp de aşteptare: 1 săptămână.

LB-Knauf

Oberputz

Domeniul de aplicare: tencuiala de
strat superior, componentă a sistemului de mortare de renovare, în calitate de strat permeabil „care respiră“,
capabil să depoziteze săruri, asigură
longevitatea sistemului. Grosimea acestui
strat depinde de gradul de afectare cu săruri
al zidăriei care se renovează, şi este deﬁnit în
soluţia de renovare dată în urma analizelor
de laborator.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 4m2 per sac la 1cm grosime de strat (10kg/m2/1cm).
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 12-13 litri de
apă curată, ca. 5 minute, până la atingerea
unei consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4)
dotate cu postamestecător.
Se aplică pe perete cu mistria sau cu pompa, în strat de ca. 1 - 1,5cm. Se trage cu
dreptarul şi se drişcuie. După o perioadă de
aşteptare de o săptămână trebuie aplicată
tencuiala decorativă.
Lucrabilitatea (mortarului preparat) ca.
2 ore.
Timp de aşteptare: 1 săptămână.

LB-Knauf Tencuieli
decorative

Stratul decorativ poate ﬁ:
- cu aspect texturat, realizat printr-o
tencuială decorativă minerală LB-Knauf
Edelputz sau o tencuială organică cu comportare minerală LB-Knauf Silikonharzputz
sau
- cu aspect lis, realizat prin aplicarea tinci
ului eurosan Feinputz care se vopseşte în
două mâini cu vopsea care păstrează capacitatea de „respiraţie“ a zidăriei (LB-Knauf
Silikonharzfarbe sau Egalisationsfarbe).
Consumul, tehnologia de aplicare a acestor produse le găsiţi în ﬁşele tehnice ale
ﬁecăruia.

Atenţie!

Mortarele sistemului de renovare nu
se aplică când temperatura aerului, a
mortarului sau a suportului este sub
+5C. Nu se lucrează sub bătaia directă
a rezelor solare. Este interzisă amestecarea cu oricare alte materiale.
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Aplicarea mortarelor de renovare LB-Knauf
12

Curăţatul/decopertatul

LB-Knauf

Tencuiala afectată (veche) se va îndepărta
pe o porţiune ce depăşeşte cu 1m cota
(înălţimea) urmelor vizibile de umiditate. Rosturile zidăriei se curăţă de mortarul vechi ca. 2cm în profunzime. Suprafaţa
decopertată se curăţă uscat (jet aer, periere,
etc) de părţile care se desprind respectiv
de corpuri stăine (pământ, zidărie puternic
degradată, etc). Zone cu goluri pronunţate
(ex. zidărie lipsă) se vor completa prin zidire
cu cărămidă şi mortar standard.

Domeniul de aplicare: amorsă (şpriţ)
specializată, componentă a sistemului de
mortare de renovare, rezistentă la acţiunea
sărurilor, realizează uniformizarea absorbţiei
stratului suport şi puntea de aderenţă a straturilor ce alcătuiesc pachetul de renovare la
suportul mineral, pregătit corespunzător.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 8m2 per sac. Se aplică
sub formă de „reţea“, acoperind suprafaţa
ca.50%.
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 7litri de apă
curată, ca. 3-5 minute, până la atingerea
unei consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4)
dotate cu postamestecător.
Se aplică pe perete din cancioc sau cu pompa, astfel încât să se realizeze o acoperire de
ca 50% a suprafeţei, pentru a păstra o cât
mai bună capacitate de „respiraţie“ a zidului.
Lucrabilitatea (mortarului preparat) ca.
2 ore.

(tencuielii vechi, deteriorate)

Neregularităţi („burţi“) de până la 6cm pot
rămâne necompletate.
Zidăria decopertată, curăţată şi completată
se lasă deschisă şi uscată ca. 1 săptămână.
Pentru aplicarea sistemului de tencuielei de
renovare suportul astfel pregătit trebuie să
ﬁe uscat, desprăfuit, să nu ﬁe neabsorbant,
lipsit de eflorescenţe şi să prezinte capacitate portantă.

Vorspritzer

LB-Knauf

Ausgleichsputz

Domeniul de aplicare: mortar de nivelare,
componentă a sistemului de mortare de
renovare, pentru completarea şi nivelarea
neregularităţilor zidăriei de până la 6cm
(3cm per strat), pentru umplerea găurilor,
şliţurilor etc.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 4m2 per sac la 1cm grosime de strat (10kg/m2/1cm).
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 12 litri de apă
curată, ca. 5 minute, până la atingerea unei
consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4)
dotate cu postamestecător.
Se aplică pe perete cu mistria sau cu pompa, în strat de până la 3cm. Dacă e nevoie de
al doilea strat se aşteaptă întărirea primului.
Fiecare strat se trage cu dreptarul. În procesul de întărire pot apărea fisuri.
Lucrabilitatea (mortarului preparat) ca.
2 ore.

Timp de aşteptare: 1 zi.
Timp de aşteptare: 1 zi.

Entfeuchtungsputz conforme cu EN 998-1:2003
LB-Knauf
Entfeuchtungsputz

LB-Knauf Tencuieli
decorative

Domeniul de aplicare: această tencuială,
componentă a sistemului de mortare de
renovare, în calitate de strat permeabil „care
respiră“, capabil să depoziteze săruri, asigură
longevitatea sistemului. Grosimea acestui
strat depinde de gradul de afectare cu săruri
al zidăriei care se renovează, şi este deﬁnit în
soluţia de renovare dată în urma analizelor
de laborator.
Pentru interior şi exterior şi pentru zone de
soclu.
Ambalare: saci a 40kg.
Productivitate: ca 4m2 per sac la 1cm grosime de strat (10kg/m2/1cm).
Aplicarea manuală: se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu ca. 12-13 litri de apă
curată, ca. 5 minute, până la atingerea unei
consistenţe omogene, bună de lucru.
Aplicarea mecanizată: cu pompe de amestecat şi transportat mortare (ex. PFT G4)
dotate cu postamestecător.
Se aplică pe perete cu mistria sau cu pompa,
în strat de ca. 1 - 1,5cm. Se trage cu dreptarul
şi se drişcuie. După o perioadă de aşteptare
de o săptămână trebuie aplicată tencuiala
decorativă.
Lucrabilitatea (mortarului preparat) ca.
2 ore.

Stratul decorativ poate ﬁ:
- cu aspect texturat, realizat printr-o
tencuială decorativă minerală LB-Knauf
Edelputz sau o tencuială organică cu comportare minerală LB-Knauf Silikonharzputz

Timp de aşteptare: 1 săptămână.

sau
- cu aspect lis, realizat prin aplicarea tinci
ului eurosan Feinputz care se vopseşte în
două mâini cu vopsea care păstrează capacitatea de „respiraţie“ a zidăriei (LB-Knauf
Silikonharzfarbe sau Egalisationsfarbe).
Consumul, tehnologia de aplicare a acestor produse le găsiţi în ﬁşele tehnice ale
ﬁecăruia.

Atenţie!

Mortarele sistemului de renovare nu
se aplică când temperatura aerului, a
mortarului sau a suportului este sub
+5C. Nu se lucrează sub bătaia directă
a rezelor solare. Este interzisă amestecarea cu oricare alte materiale.
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Caiet de sarcini pentru sistemul de mortare
de renovare
Sanierputz, conform WTA
14

Mortarele de renovare eurosan Sanierputz conforme cu WTA se aplică în cazul zidăriilor afectate de umiditate şi de săruri. Sistemul LB-Knauf Sanierputz este un pachet de straturi sucesive de mortar care trebuie folosit integral, fiecare îndeplinind un rol
funcţional. Fiecare strat poate fi aplicat manual sau mecanizat.
Poz.1. Decopertarea
Tencuiala veche trebuie complet îndepărtată, rosturile zidăriei trebuie
curăţate în profunzime. Se îndepărtează părţile zidăriei care se desprind.
Se desprăfuieşte. În funcţie de necesităţi se completează zidăria folosind
mortar normal de zidărie.
Poz. 2 Şpriţul
Aplicarea amorsei (şpriţului) eurosan Vorspritzer, acoperind 50% din
suprafaţa de tencuit.
Poz. 3 Nivelarea
Se aplică tencuială eurosan Ausgleichsputz în straturi de 1 - 3cm. Primul
strat se trage la dreptar.
În funcţie de nevoile de nivelare se aplică al doilea strat (de la 3 la 6cm),
care se trage şi acesta la dreptar. (Prelucrarea pentru al doilea strat se
face ud în ud).
Poz. 4 Tencuiala de strat inferior
Se aplică tencuiala eurosan Unterputz în grosime de 1,5cm. Se trage la
dreptar. Se piaptănă orizontal.
Poz. 5 Tencuiala de strat superior
Se aplica tencuiala eurosan Oberputz în grosime de 2cm. Se trage la
dreptar şi se drişcuie.
Poz. 6 Tencuiala decorativă
Var.1: Tinci LB-Knauf Feinputz aplicat în strat de 3-5mm şi drişcuit sau
gletuit. Peste se aplică o vopsea cu capacitate ridicată de difuzie LB-Knauf
Silikonharzfarbe sau Egalisationsfarbe.
Var.2: Tencuială decorativă minerală LB-Knauf Edelputz peste care poate ﬁ
aplicată vopsea de egalizare LB-Knauf Egalisationsfarbe.
Poz. 7 Schela
Transportul la şi din şantier, monajul şi demontajul schlelor obişnuite. Se
stabileşte în funcţie de particularităţile şantierlui.
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TVA 19 %
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Preţurile indicate conţin transportul şi aplicarea tuturor materialelor componente, punerea în funcţiune în şantier a tuturor sculelor,
utilajelor şi echipamentelor. Atenţie! Să nu se folosească ipsos la ﬁxarea instalaţiilor electrice!

Caiet de sarcini pentru sistemul de mortare de renovare
Entfeuchtungsputz, conform EN 998-1:2003
Mortarele de renovare eurosan Entfeuchtungsputz conforme cu EN998-1:2003 se aplică în cazul zidăriilor afectate de umiditate
şi în care conţinutul de săruri determinat în urma analizei este redus. Sistemul LB-Knauf Entfeuchtungsputz este un pachet de
straturi sucesive de mortar care trebuie folosit integral, fiecare îndeplinind un rol funcţional. Fiecare strat poate fi aplicat manual sau mecanizat.
Poz.1. Decopertarea
Tencuiala veche trebuie complet îndepărtată, rosturile zidăriei trebuie
curăţate în profunzime. Se îndepărtează părţile zidăriei care se desprind.
Se desprăfuieşte. În funcţie de necesităţi se completează zidăria folosind
mortar normal de zidărie.
Poz. 2 Şpriţul
Aplicarea amorsei (şpriţului) eurosan Vorspritzer, acoperind 50% din
suprafaţa de tencuit.
Poz. 3 Nivelarea
Se aplică tencuială eurosan Ausgleichsputz în straturi de 1 - 3cm. Primul
strat se trage la dreptar.
În funcţie de nevoile de nivelare se aplică al doilea strat (de la 3 la 6cm),
care se trage şi acesta la dreptar. (Prelucrarea pentru al doilea strat se
face ud în ud).
Poz. 4 Tencuiala de strat Entfeuchtungsputz
Se aplică tencuiala eurosan Unterputz în grosime de 2 cm. Se trage la
dreptar. Se piaptănă orizontal.
Poz. 5 Tencuiala
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decorativă

Var.1: Tinci LB-Knauf Feinputz aplicat în strat de 3-5mm şi drişcuit sau
gletuit. Peste se aplică o vopsea cu capacitate ridicată de difuzie LB-Knauf
Silikonharzfarbe sau Egalisationsfarbe.
Var.2: Tencuială decorativă minerală LB-Knauf Edelputz peste care poate ﬁ
aplicată vopsea de egalizare LB-Knauf Egalisationsfarbe.
Poz. 6 Schela
Transportul la şi din şantier, monajul şi demontajul schlelor obişnuite. Se
stabileşte în funcţie de particularităţile şantierlui.

Total

........................................................................................................

TVA 19 %

........................................................................................................

Total

........................................................................................................

Preţurile indicate conţin transportul şi aplicarea tuturor materialelor componente, punerea în funcţiune în şantier a tuturor sculelor,
utilajelor şi echipamentelor. Atenţie! Să nu se folosească ipsos la ﬁxarea instalaţiilor electrice!
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Lucrări de referinţă
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Sibiu 2007, Capitală
Culturală Europeană - Faţadă

Hajos, faţada bisericii

Timişoara, faţada Băncii Naţionale

Debrecen, interiorul teatrului
de păpuşi

Györ, faţada palatului
Eszterhazy

Timiş, faţada mănăstirii ortodoxe sârbe

Alba Iulia, faţada palatului episcopal

Pecs, faţada şi interiorul universităţii

Deva, faţada Muzeului Magna Curia
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Páli, faţada bisericii

Pápa, faţada şi interiorul muzeului
maşteşugurilor

Arad, faţada şi interiorul
restaurantului Retro

Sibiu 2007, Capitală Culturală
Europeană - Faţadă

Sibiu, faţade în centrul istoric

Szeged, faţada şi interiorul
palatului din piaţa Klauzal

Sibiu, faţada şi interiorul
bisericii reformate

Parádsasvár, faţada şi interiorul
castelului-hotel

Alba Iulia, faţada Muzeului Unirii

Notiţe
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Produsele le găsiți la partenerii noștrii comerciali.
Informații despre rețeaua comercială: www.lbk.ro

Lasselsberger-Knauf s.r.l.
RO-Sibiu
550117 str. Înfrăţirii nr. 47
Tel.: 0269 20 6017; Fax: 0269 20 6016
e-mail: office@lbk.ro; www.lbk.ro

Toate drepturile asupra acestui catalog aparţin producătorului. Modificările necesită aprobarea scrisă a firmei Lasselsberger-Knauf.
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