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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant ; conţine ciment şi hidroxid de calciu. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; 
S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită conform reglementărilor europene în vigoare. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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Tipul produsului 
Mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de var-ciment, aditivat. Este 
aplicabil manual.

Excelentă prelucrabilitate, nu se aplică la socluri.

Feinputz I TINCI DE INTERIOR

DOMENIU DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PUNEREA ÎN OPERĂ

RECOMANDĂRI GENERALE

DATE TEHNICE

Mortar uscat, utilizat ca tinci (tencuială fină) pentru orice tencuieli minerale de bază, ca strat suport înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli) minerale sau sintetice, vopsele pe bază 
de dispersie, gleturi de var sau pe bază de gips. Se aplică la interior.

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, fără parţi desprinse, exfolieri sau eflorescenţe, să nu fie îngheţat, să aibă capacitatea portantă necesară şi să nu fie hidrofob. Se va respecta timpul de 
întărire al tencuielilor minerale de bază peste care se aplică. Dacă este necesar, înainte de aplicare, se va umezi tencuiala suport prin stropire uşoară cu apă.

Conţinutul unui sac trebuie amestecat în malaxorul cu cădere 
liberă sau în malaxorul orizontal cu cca. 10 l de apă curată. 
Feinputz I se aplică manual, cu gletiera şi se drişcuieşte imedi-
at. Suprafeţele proaspăt tencuite se menţin umede timp de 2 

zile, prin stropire uşoară cu apă. Înaintea aplicării următorului 
strat de acoperire se aşteaptă, pentru uscare, minim 7 zile. Ca 
straturi de acoperire (finisaj) sunt recomandate următoarele 
produse: tencuieli decorative minerale, groase sau subţiri, ten-

cuieli decorative siliconice,silicatice, gleturi de var sau pe bază 
de gips, vopsele pe bază de dispersie etc.

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Nu este 
permisă adăugarea niciunui alt material. Temperatura mate-
rialelor, aerului şi suportului în timpul prelucrării şi procesului 
de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 0C. Temperatura de 

lucru recomandată este între +5oC şi +25 oC. Se vor respecta 
normele specifice şi fişele tehnice ale mortarului Feinputz I, 
respectiv ale materialelor cu care mortarul interacţionează. 
Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă 

la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer. Este interzisă 
încălzirea directă a suprafeţei tencuite.

Granulaţie:  0,6 mm
Aderenţă:  > 0,1 N/mm2
Factor de rezistenţă la difuzia
vaporilor de apă: μ  = 15
Lucrabilitate (cu materialul
preparat în găleată): cca. 2 ore
Consum:  cca. 1,4 kg/m2 /mm
Randament:  1 sac (40 kg) = cca. 22 l mortar umed
Apă de amestec: cca. 10 l/sac

Grosime minimă a tencuielii: 1,5 mm  
Grosime nominală:  2-3mm
Utilaje şi scule:  malaxor, mistrie, gletieră inoxidabilă, drişcă.
Mod de livrare:   saci de 40 kg, europalet de 1,2 to înfoliat pentru pro-

tectie contra umidităţii şi UV. 
Depozitare:    Poate fi depozitat timp de 1 an, uscat, pe suport de  

 lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar şi în   
 spaţiu deschis.


