Brauner - tencuiala decorativa acrilica armata cu fibra

Tencuială decorativă pe bază de dispersie apoasă de răşini acrilice, agregate cu dimensiuni între 0.25 şi 2 mm,
pigmenţi şi aditivi.
DOMENII DE UTILIZARE:
Se aplică pe suprafeţe exterioare şi interioare din beton, mortar, tencuială minerală, zidărie şi ca strat de finisaj
peste termoizolaţie.
CARACTERISTICI
Rezistă la ploaie, îngheţ şi poluare
atmosferică
Permeabilitate bună la vaporii de apă
Coeficient scăzut de absorbţie a apei
Proprietăţi bune de uscare
Rezistenţă la acţiunea microorganismelor,
algelor şi mucegaiurilor

BENEFICII
Protecţie de durată pentru faţade

CARACTERISTICI TEHNICE
PARAMETRII
Granulaţie (mm)
Densitate relativa (kg/L)
Permeabilitate la apa
Aderenta la suport
Permebilitatea la vapori
pH
Compuşi Organici Volatili – VOC (g/l)
Consum teoretic
(kg /m²)

VALOARE
K10: 0.25-1
R10: 0.25-1
K15: 0.25-1.5 R15: 0.25-1.5
K20: 0.25-2
R20: 0.25-2
Aprox.1.72
Min 0.05 kg / mp x h0.5
Aprox 1.4 n/mm2
Aprox 200 g/mm2/zi
7– 10
< 40 gr/l
K10: 2.0* R10:2.0
K10: 2.5* R15:2.5
K20 : 4.5* R20:2.8

Grosime strat
(μm)

K10, R10 : 800-1000
K10, R10 : 1000-1600
K20, R20 : 1500-2000

Timp de uscare la suprafata
24 ore (la 25oC si 50% umiditate relativă)
Timp de uscare in masa
7 zile (la 25oC si 50% umiditate relativă)
Termen de valabilitate
12 luni
* In funcţie de calitatea suprafeţei si de grosimea stratului aplicat
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PREGATIREA SUPRAFEŢEI
Pentru a asigura o bună aderenţă la suprafaţă, aceasta trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de
grăsimi, săruri, rugină sau alte impurităţi care pot împiedica aderenţa;




Suprafeţe noi:


Exterioare: Se aplică 1 strat Ground D Primer, apoi 1 stat de WIEKO



Interioare: 1 strat Ground D Primer, apoi 1 stat de WIEKO.

Suprafeţe cu crăpături şi fisuri: Se aplică Putty, se curăţă prin abraziune, se aplică Repair şi apoi
WIEKO;



Suprafeţe noi din tencuială minerală: Se amorsează cu Ground D Primer după minim 14 zile de la
punerea lor în operă;



Suprafeţe noi din beton: Se amorsează cu Ground D primer după minim 30 de zile de la punerea lor în
turnare. Petele de decofrol de pe betonul nou, se îndepartează cu abur supraîncălzit sau cu substanţe
speciale de decapare. Se aplică apoi un stat de WIEKO.



Suprafeţe vopsite anterior: Se îndepartează mecanic porţiunile neaderente şi se amorsează cu Ground
D;



Suprafeţe afectate de mucegai: Se îndepărtează stratul de mucegai şi se aplică (soluţie antimucegai),
se curăţă cu o perie curată şi se amorsează cu Ground D Primer; se aplică apoi 1 strat WIEKO.



Suprafeţe pătate de fum de ţigară: Se tratează mai întâi cu 1 strat de Stain Bloker Aqua. După 24 de ore
se aplică 1 strat de Ground D, apoi 1 strat WIEKO;



Suprafeţe nisipoase: Se îndepărtează mecanic sau se consolidează cu grunduri speciale de ancorare;
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INSTRUCTIUNI DE APLICARE
•

Unelte: Fier de glet din inox pentru aplicare şi drişcă de plastic pentru structurare;

•

Uscarea suprafeţei la atingere: 1-2 ore, la o temperatură de 25ºC şi umiditate relativă de
50%;

•

Timp de uscare superficială: 24 de ore la o temperatură de 25ºC şi umiditate relativă de50%; în masă : 7
zile la o temperatură de 25ºC si umiditate relativă de 50%.
•

Se omogenizează bine cu mixerul la turaţie mică, pentru distribuirea uniformă a componentelor;

•

Stratul aplicat se lasă câteva minute să se usuce după care se structurează cu drişca din plastic, cu
mişcări circulare strânse. Pe suprafeţe mari se recomandă să se aplice fără pauze, umed pe umed,
pentru a preveni apariţia nadelor. Se curaţă drişca cu şpaclul ori de câte ori acesta se încarcă cu material
la aplicare.
•

Aplicarea se face la temperaturi cuprinse între 10 şi 30ºC şi umiditate relativă < 65%. Nu se aplică în
bataia razelor solare, pe timp de ploaie sau vânt puternic. Dacă se lucrează în condiţii nefavorabile,
faţada trebuie protejată.

AMBALARE
Alb şi transparent în ambalaje de 20 Kg. Poate fi nuanţat cu sistemul de nuanţare Dulo Color , sau Wieko Color

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
S 2 - Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
S 26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.
S 62 - În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau
eticheta. Pentru mai multe informaţii consultaţi Fişa de Securitate a acestui produs.
Nu conţine plumb sau mercur.
DEPOZITARE


PRODUSUL SE DEPOZITEAZĂ LA TEMPERATURI CUPRINSE ÎNTRE 5˚C ŞI 35˚C ŞI UMIDITATE
RELATIVĂ < 65%.



Ambalajele trebuie închise ermetic.
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