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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
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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Premium Poren TENCUIALĂ ÎN STRAT SUBŢIRE PENTRU BCA

DOMENIU DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PUNEREA ÎN OPERĂ

RECOMANDĂRI GENERALE

DATE TEHNICE

Premium Poren este utilizat pe suporturi din BCA , doar la interior, în spaţii cu umiditate relativ scăzută.

Nr. articol: K00215041

Tipul produsului 
Premium Poren (clasa M50T) este un mortar uscat, predozat în fabrică, 
pe bază de ciment alb, pentru tencuieli în strat subţire, aplicabil manual 
şi mecanizat. CS III.

Este stabil, fără fisuri, în strat subţire (3 mm). Foarte 
economic, cu rigiditate compatibilă cu BCA.

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părţi desprinse, 
eflorescenţe sau exfolieri, să nu fie îngheţat, să aibă capa-
citatea portantă necesară. Elementele de construcţie trebuie 
să respecte normele în vigoare: planeitate corespunzătoare şi 

rosturi de zidărie închise. Cu câteva zile înainte de tencuire, 
peretele suport se tratează corespunzător. Se vor închide şi 
se vor netezi rosturile de zidărie, golurile, şliţurile pentru 
instalaţii etc.; dacă este necesar, se vor arma corespunzător. 

Pentru o tencuire uşoară se vor monta şine de tencuire rapidă 
şi profiluri de colţ, confecţionate din materiale protejate 
corespunzător împotriva coroziunii.

Stratul suport se umezeşte înaintea aplicării. Suporturile ab-
sorbante trebuie grunduite cu Putzgrund diluat 1:1 cu apă 
sau cu Kontakt Poren. Amestecul pulberii în apă trebuie rea-
lizat fără bulgări, până când se obţine consistenţa adecvată 

aplicării cu gletiera, timp de 5 min. Se aşteaptă cca. 5 min. 
pentru maturare, după care se amestecă din nou, timp de 
2 min. Se aplică pe suport cu gletiera. După netezire, când 
materialul permite, suprafaţa se drişcuieşte cu o  drişcă fină 

de burete. Se aplică în strat de grosime: 3 – 10 mm. Timp de 
uscare cca. 2 zile.

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă 
amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura ae-
rului, a suportului  şi a mortarului aplicat,  atât în timpul 
prelucrării cât şi în timpul procesului de priză să fie între 

+5°C şi +25 °C. Tencuiala proaspăt realizată se va proteja 
de ploaie, soare puternic, curenţi puternici de aer sau îngheţ. 
Se vor respecta şi prevederile fişelor tehnice ale materialelor 
cu care mortarul interacţionează. Zugrăvelile sau acoperirile 

vor fi aplicate numai după uscarea completă. Imediat după 
utilizare, uneltele trebuie curăţate cu apă.

Grosimea de aplicare:  3-10 mm
Granulaţie maximă:  0,6  mm
Rezistenţă la compresiune: > 5 N/mm2

Aderenţă:   > 0,2 N/mm2

Factor de rezistenţă la difuzia
vaporilor de apă:  μ =  15
Apă de amestec:  cca. 8 litri/sac
Lucrabilitate:  cca. 2 ore

Mod de livrare: saci de 40 kg, europalet de 1,2 to 
Consum normat: 1,6 kg / m2 / 1mm
  cca.7 m2 / sac / 4mm
Productivitate: cca. 25 litri mortar umed  / sac (40 kg)
Depozitare:   Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în 

ambalaj original, nedeteriorat, chiar şi în spaţiu deschis.
Utilaje şi scule: malaxor, mistrie, drişcă


