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**  TTooaattee  ccaarraacctteerriissttiicciillee  ppeelliiccuulleeii  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  dduuppaa  7722  oorree  ddee  llaa  uussccaarree  ttiipp  DD,,  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  ppeelliiccuulleeii  ccuu  ttrraaggaattoorruull  ddee  112200µµmm
((  eexxcceeppttiiee  ppeennttrruu  lluucciiuu  ssii  rraappoorrtt  ddee  ccoonnttrraasstt  ccaarree  ssee  aapplliiccaa  ccuu  ttrraaggaattoorruull  ddee  330000µµmm)),,  uuttiilliizziinndd  pprroodduussuull  llaa  vviissccoozziittaatteeaa  ddee  lliivvrraarree..

****  CCoonnssuummuull  pprraaccttiicc  eessttee  11,,22--11,,55  xx  ccoonnssuummuull  tteeoorreettiicc  iinn  ffuunnccttiiee  ddee  ccoonnddiittiiiillee  ddee  aapplliiccaarree((ggeeoommeettrriiaa  ssuupprraaffeetteeii,,  mmeettooddaa  ddee
aapplliiccaarree,,  ccoonnddiittiiiillee  ddee  mmeeddiiuu,,  nnaattuurraa  ssii  pprreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteeii))..

44..  CCOOMMPPAATTiiBBIILLIITTAATTEE
NNuu  ssee  rreeccoommaannddaa  aammeesstteeccaarreeaa    vvooppsseelleelloorr    sseerriiaa  VV  88220000PP  ccuu  aallttee  ttiippuurrii  ddee  pprroodduussee..

55..  PPRREEGGAATTIIRREEAA  SSUUPPRRAAFFEETTEEII
55..11..PPrreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  ddee  zziiddaarriiee  ppeennttrruu  aapplliiccaarree  llaa  iinntteerriioorr
aa))..SSuupprraaffeettee  nnooii                      

--ssee  nneetteezzeesscc  pprriinn  ffrreeccaarree  ccuu  ppiiaattrraa  ppoonnccee,,  ggrreessiiee,,  ccaarraammiiddaa  bbiinnee  aarrssaa  ssaauu  ccuu  oo  bbuuccaattaa  ddee  ssccaanndduurraa  ddee  bbrraadd,,  pprriinn  mmiissccaarrii
cciirrccuullaarree  ssii  ppaassttrraanndd  ppeerrmmaanneenntt  ccoonnttaaccttuull  ccuu  ssuupprraaffaattaa  tteennccuuiieelliiii..  PPeennttrruu  aarriiii  mmaarrii,,  ssee  ffoolloosseesscc  aappaarraattee  eelleeccttrriiccee  ddee  sslleeffuuiitt..                

--ffiissuurriillee  eexxiisstteennttee  ssee  ddeesscchhiidd  ccuu  uunn  ccuuttiitt  ssii  ssee  rreeppaarraa  ccuu  mmoorrttaarree  ddee  cciimmeenntt,,  iippssooss  ssaauu  aallttee  mmaatteerriiaallee  ddee  uummpplleerree  ssii
eeggaalliizzaarree..PPeennttrruu  ffiissuurrii  ccuu  aaddaanncciimmii  ddee  mmaaxxiimm  22mmmm,,  ssee  ffoolloosseessttee  ““SSttuucc  vviinniilliicc  CC  44000000””..LLaa  ggrroossiimmii  mmaaii  mmaarrii,,  ssee  rreeccoommaannddaa  aapplliiccaarreeaa  ssuucccceessiivvaa
aa  mmaaii  mmuullttoorr  ssttrraattuurrii  ddee  ssttuucc,,  ccuu  sslleeffuuiirree  ssii  ddeesspprraaffuuiirree  iinntteerrmmeeddiiaarraa..              

--tteennccuuiieelliillee  ccaarree,,  pprriinn  cciiooccaanniirree,,  ssee  ddoovveeddeesscc  nneeccoorreessppuunnzzaattooaarree  ssee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  ccoommpplleett,,  ppaannaa  llaa  zziiddaarriiee..DDaaccaa  ppoorrttiiuunneeaa
eessttee  mmiiccaa  ssee  rreeppaarraa  ccuu  ppaassttaa  ddee  cciimmeenntt  ccuu  iinnttaarriirree  rraappiiddaa;;  ppee  ssuupprraaffeettee  mmaarrii  ssee  uuttiilliizzeeaazzaa  mmoorrttaarr  ddee  aacceellaassii  ffeell  ccuu  aall  tteennccuuiieelliiii  eexxiisstteennttee..             

-stratul de glet se executa din pasta de ipsos sau “Stuc vinilic C 4000”, acesta din urma fiind deosebit de fin si de alb, cu
uscare rapida si capacitate foarte buna de slefuire dupa uscarea completa.

             -praful rezultat din netezirea suprafetelor se indeparteaza cu perii, maturi sau se sufla cu aer comprimat.             
-granulatiile de nisip mai mari, evidente pe suprafata tencuielii, trebuie indepartate deoarece ele se vor desprinde cu timpul

impreuna cu finisajul, prin atingere.                                
--ppee  ttooaattaa  ppeerriiooaaddaa  rreetteennccuuiirriiii  ssaauu  aa  rreeppaarraattiiiilloorr  zzoonneelloorr  pprroobblleemmaa,,  tteemmppeerraattuurraa  ssuuppoorrttuulluuii  ttrreebbuuiiee  ssaa  ffiiee  cceell  ppuuttiinn  55°°CC                                            
--tteennccuuiiaallaa  pprrooaassppaattaa  ssee  llaassaa  mmiinniimm  2244  oorree  ppeennttrruu  uussccaarree  ccoommpplleettaa    iinnaaiinntteeaa  aapplliiccaarriiii  ssttrraattuulluuii  ddee  ffiinniissaajj..

b).Suprafete care au mai fost vopsite                                            
--ssee  vveerriiffiiccaa  ssttaarreeaa  tteennccuuiieelliiii  pprriinn  cciiooccaanniirree;;  llaa  ppoorrttiiuunniillee  ccaarree  ssee  ddeesspprriinndd  ssee  rreeffaaccee  tteennccuuiiaallaa  ssii  ssee  rreeppaarraa  mmuucchhiiiillee  lloovviittee..

      -vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire cu spaclul de otel, ardere cu lampa de benzina sau folosind
solutii chimice speciale.          

--vvooppsseelleellee  ppee  bbaazzaa  ddee  hhuummaa  ssee  iinnllaattuurraa  iinn  ttoottaalliittaattee..                                            
--zzoonneellee  aattaaccaattee  ddee  cciiuuppeerrccii  ssaauu  mmuucceeggaaii  ssee  iimmpprreeggnneeaazzaa  ssii  ssee  ccuurraattaa  ffooaarrttee  bbiinnee  ccuu  ssoolluuttiiii  ssppeecciiaallee  ddeessttiinnaattee  aacceessttuuii  ssccoopp,,

dduuppaa  ccaarree  ssee  uussuuccaa  ccoommpplleett..          
--eevveennttuuaalleellee  rreeppaarraattiiii  ssee  eexxeeccuuttaa  ccuu  ppaassttee  ddee  cciimmeenntt,,  ddee  iippssooss  ssaauu  mmaatteerriiaallee  ddee  eettaannssaarree  aaddeeccvvaattee;;  ssee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  aappooii  pprraaffuull

rreezzuullttaatt  iinn  uurrmmaa  sslleeffuuiirriiii  uulltteerriiooaarree  rreeppaarraattiieeii..
cc))..GGrruunndduuiirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  iinnaaiinntteeaa  aapplliiccaarriiii  pprroodduussuulluuii            

--ssccooppuull  aacceesstteeii  eettaappee  eessttee  ssaa  iimmpprreeggnneezzee  ssuuppoorrttuull  ssii  ssaa  aannccoorreezzee  ssttrraattuull  ddee  vvooppsseeaa  ddeejjaa  eexxiisstteenntt  ppee  ppeerreettee,,  iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree
aacceessttaa  eessttee  ddeessttuull  ddee  rreezziisstteenntt  ssii  nnuu  ss--aa  iinnddeeppaarrttaatt..

      -prin grunduire se uniformizeaza absorbtia suportului, astfel incat ultimul strat de finisaj sa apara perfect omogen si fara pete.            
--ddee  aasseemmeenneeaa,,  ssee  uurrmmaarreessttee  ccrreesstteerreeaa  aaddeerreenntteeii  ddiinnttrree  pprroodduussuull  aapplliiccaatt  ssii  ssuuppoorrtt..          
--ggrruunndduuiirreeaa  eessttee  oobblliiggaattoorriiee  ssii  ccoonnssttaa  iinn  aapplliiccaarreeaa  aa  cceell  ppuuttiinn  uunn  aattrraatt  ddee  ““ggrruunndd  ddee  iimmpprreeggnnaarree  ssii  aannccoorraarree  ppeennttrruu  zziiddaarriiee

GG  88110011””  ddiilluuaatt  11::55  ccuu  aappaa  ccuurraattaa  ssii  rreeccee((1155--  2255°°CC))            
--ggrruunndduuiirreeaa  ssee  ffaaccee  nnuummaaii  dduuppaa  ccee  ssuupprraaffeetteellee  ccuurraattaattee,,  rreeppaarraattee  ssaauu  rreetteennccuuiittee  ss--aauu  uussccaatt  ccoommpplleett..            
--zzoonneellee  tteennccuuiittee  pprrooaassppaatt  ssii  cceellee  rreeppaarraattee  ttrreebbuuiiee  ggrruunndduuiittee  ssuupplliimmeennttaarr  ddaattoorriittaa  ggrraadduulluuii  mmaaii  mmaarree  ddee  aabbssoorrbbttiiee  ppee  ccaarree  iinn

pprreezziinnttaa..          
--dduuppaa  uussccaarreeaa  ssuupprraaffeetteeii  ggrruunndduuiittee  ssee  ppooaattee  aapplliiccaa  pprroodduussuull..

55..22..  PPrreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  mmeettaalliiccee
GGrraadduull  ddee  pprreeggaattiirree  aa  ssuuppoorrttuulluuii  eessttee  ddeetteerrmmiinnaanntt  iinn  oobbttiinneerreeaa  ppeerrffoorrmmaanntteelloorr  ssiisstteemmuulluuii  ddee  pprrootteeccttiiee..
PPrreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteeii  mmeettaalliiccee  ssee  ffaaccee  pprriinn  ccuurraattaarree,,  ssmmiirrgghheelluuiirree,,  ddeeggrreessaarree  ccuu  aappaa  ccaallddaa  ccuu  ddeetteerrggeenntt,,  uurrmmaattaa  ddee  ggrruunndduuiirree  ccuu  uunn

ggrruunndd  aallcchhiiddiicc  aannttiiccoorroozziivv  GG  55117733--22  ppeennttrruu  rreettaaiill  ssii  uunn  ggrruunndd  aallcchhiiddoo--aaccrriilliicc  sseerriiaa  GG  55770000  ((  iinn  ccaazzuull  ssuupprraaffeetteelloorr  mmeettaalliiccee  ffeerrooaassee))  ssaauu  uunn
ggrruunndd  rreeaaccttiivv  sseerriiaa  GG  44110000PP((iinn  ccaazzuull  ssuupprraaffeetteelloorr  nneeffeerrooaassee  ssii  ddiinn  ootteell  zziinnccaatt))  ppeennttrruu  pprroodduussee  iinndduussttrriiaallee,,  cchhiittuuiirree  ccuu  uunn  cchhiitt  uunniivveerrssaall,,
sslleeffuuiirree..

55..33..  PPrreeggaattiirreeaa  ssuupprraaffeetteelloorr  lleemmnnooaassee
SSuupprraaffeetteellee  lleemmnnooaassee  ssee  pprreeggaatteesscc  pprriinn  ::  ccuurraattaarree,,  ssmmiirrgghheelluuiirree,,  ddeeggrreessaarree,,  ddeesspprraaffuuiirree,,  ggrruunndduuiirree  ccuu  uunn  ggrruunndd  ppeennttrruu  iinntteerriioorr  ::

GGBB  88330033WW((  ppeennttrruu  ppiiaattaa  iinndduussttrriiaallaa)),,  IIGG  55110000FF((  ppeennttrruu  rreettaaiill))  ssaauu  ppeennttrruu  eexxtteerriioorr  ::  IIGG  55440044FFssaauu  GG  5533110011((ppeennttrruu  rreettaaiill)),,  GGBB  88330033WW
((ppeennttrruu  pprroodduussee  iinndduussttrriiaallee)),,  uurrmmaatt  ddee  sslleeffuuiirree  ssii  ddeesspprraaffuuiirree..

IInn  ccaazzuull  ssuupprraaffeetteelloorr  aaccooppeerriittee  aanntteerriioorr,,  ssee  iinnddeeppaarrtteeaazzaa  ssttrraattuull  vveecchhii  pprriinn  rraazzuuiirree((ssmmiirrgghheelluuiirree))  ccoommpplleettaa..PPeennttrruu  ssuupprraaffeetteellee  ddee
lleemmnn  ddee  rraassiinnooaassee  nneeaaccooppeerriittee  aanntteerriioorr,,  eessttee  nneecceessaarraa  oo  aammoorrssaarree  ccuu  oo  ssoolluuttiiee  aappooaassaa  55  %%  ddee  AADDEERROOLL  LL  44553300  ssaauu  AADDEERROOLL  LL  55001188..
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66..CCOONNDDIITTIIII  DDEE  AAPPLLIICCAARREE                                          

--uummiiddiittaatteeaa  rreellaattiivvaa  aa  mmeeddiiuulluuii  ::  mmaaxx..  7700%%          
--tteemmppeerraattuurraa  mmeeddiiuulluuii  aammbbiiaanntt  ssii  aa  ssuuppoorrttuulluuii::  1100  --  3300°°CC      
--tteemmppeerraattuurraa  ssuuppoorrttuulluuii((mmeettaalliicc))::  ccuu  cceell  ppuuttiinn  33°°CC  mmaaii  mmaarree  ddeeccaatt  tteemmppeerraattuurraa  ppuunnccttuulluuii  ddee  rroouuaa,,  ppeennttrruu  aa  eevviittaa

ccoonnddeennssaarreeaa  uummiiddiittaattiiii  ppee  ssuuppoorrtt,,  ccaarree  pprroodduuccee  ddeeffeeccttee  ccaa  ::  aaddeerreennttaa  ssllaabbaa,,  ppoorrii,,  lluucciiuu  rreedduuss..        
--uummiiddiittaatteeaa  ssuuppoorrttuulluuii((lleemmnn))  ::  1122±±  22%%        
--ssee  rreeccoommaannddaa  vveennttiillaarreeaa  ssppaattiiuulluuii  ddee  lluuccrruu..                              

NNOOTTAA::  nneerreessppeeccttaarreeaa  aacceessttoorr  ccoonnddiittiiii  ppooaattee  ccoonndduuccee  llaa  aappaarriittiiaa  uunnoorr  ddeeffeeccttee  ssaauu  llaa  ccoommpprroommiitteerreeaa
ttoottaallaa  aa  pprrootteeccttiieeii..

77..IINNSSTTRRUUCCTTIIUUNNII    DDEE  AAPPLLIICCAARREE                                
DDuuppaa  ccoonnddiittiioonnaarree  llaa  1100--3300°°CC  ssii  oommooggeenniizzaarree,,  pprroodduussuull  ssee  aapplliiccaa  ppee  ssuupprraaffaattaa  pprreeggaattiittaa  ccoorreessppuunnzzaattoorr  pprriinn::
aa))..ppeennssuullaarree  ::  pprroodduussuull  ssee  aapplliiccaa  ccaa  aattaarree,,  llaa  vvaassccoozziittaatteeaa  ddee  lliivvrraarree..
bb))..ppuullvveerriizzaarree  ccuu  aaeerr  ((pprreessiiuunnee  ::33  bbaarrii,,  dduuzzaa::11,,88  mmmm))  --  ssee  ddiilluueeaazzaa  ccuu  mmaaxxiimm  55%%    aappaa  rreeccee  ccuurraattaa  ((  1155--  2255°°CC))  pprroodduussuull

VV  88221111PP  ssii  ccuu  1100  --1155%%  aappaa  rreeccee  ccuurraattaa((  1155--  2255°°CC))  pprroodduussuull  VV  88221100PP..
NNOOTTAA  ::  AA  nnuu  ssee  lluuccrraa  llaa  tteemmppeerraattuurrii    ssuubb  ++  55°°CC..
IInnssttrruummeenntteellee  ddee  aapplliiccaarree    aa  pprroodduussuulluuii  ssee  vvoorr  ssppaallaa    iimmeeddiiaatt  dduuppaa  uuttiilliizzaarree  ccuu  aappaa..                              
CCoonnssuumm  tteeoorreettiicc  ::  ccccaa..  77,,00  mm22//ll  //ssttrraatt

88..AAMMBBAALLAARREE
CCuuttiiii  ppllaassttiicc  vveerrnniissaattee  ddee  00,,775500ll..  ddee  00,,775500ll..

99..TTEERRMMEENN  DDEE  VVAALLAABBIILLIITTAATTEE  
1122  lluunnii  ddee  llaa  ddaattaa  ffaabbrriiccaarriiii  rreessppeeccttiinndd  pprreevveeddeerriillee  ddee  aammbbaallaarree  ssii  ddeeppoozziittaarree..

1100..SSEECCUURRIITTAATTEEAA  MMUUNNCCIIII
FFiiiinndd  uunn  pprroodduuss  ddiilluuaabbiill  ccuu  aappaa,,nnuu  ppuunnee  pprroobblleemmee  ddeeoosseebbiittee  ddee  sseeccuurriittaattee  aa  mmuunncciiii  ..  SSee  vvaa  eevviittaa  ccoonnttaaccttuull  ccuu  ppiieelleeaa,,

oocchhiiii  ssii  mmuuccooaasseellee..IInn  ccaazzuull  ccoonnttaaccttuulluuii  ccuu  ppiieelleeaa  ssee  ssppaallaa  ccuu  aappaa  ccaallddaa  ssii  ssaappuunn..IInn  ccaazzuull  ccoonnttaaccttuulluuii  ccuu  oocchhiiii,,  ssee  ssppaallaa  ddiinn
aabbuunnddeennttaa  ccuu  aappaa  ssii  aappooii  ssee  ccoonnssuullttaa  uunn  ssppeecciiaalliisstt..

1111..NNOOTTAA
TTooaattee  aacceessttee  ddaattee  aauu  ccaarraacctteerr  ggeenneerraall  pprriivviinndd  ppeerrffoorrmmaanntteellee  ssii  uuttiilliizzaarreeaa  pprroodduussuulluuii..DDee  aacceeeeaa  rreeccoommaannddaamm  tteessttssrreeaa

pprroodduussuulluuii  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprroopprriieeii  tteehhnnoollooggiiii  ddee  aapplliiccaarree  aa  bbeenneeffiicciiaarruulluuii..
RRuuggaamm  ccoonnssuullttaattii  pprroodduuccaattoorruull  ppeennttrruu  llaammuurriirrii  ssuupplliimmeennttaarree..        

VV  8822220000PP//0033
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33//33
1122..0066..22000033    
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