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Denumirea 
comerciala 

HÉRA MARMODECOR TENCUIALĂ 
MOZAICATĂ 

Cod  
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Rezistență excelentă la zgâriere, șocuri mecanice 

Rezistență excelentă la uzură și intemperii 

Culori rezistente în timp 

 

 

Domeniu de utilizare: HÉRA MARMODECOR TENCUIALĂ MOZAICATĂ este o tencuiala 

decorativa, dura cu aspect de piatra colorata, ce se utilizeaza pentru finisaje interioare si exterioare. 

Are la baza rasina sintetica in dispersie apoasa aditivata cu microsfere ceramice si agregate minerale 

cu dimensiunea 1,2 –1,8 mm cu aspect masa pastoasa, omogena. Se livreaza in tonuri de culoare 

dupa catalog. Se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale de var-

ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, placi de gips – carton si pe vopsitorii vechi rezistente la 

frecare si uzura. Se recomanda a se aplica in special pe suprafete de pereti foarte solicitati ca de ex.: 

zonele de socluri la fatade de cladiri sau peretii de la casa scarii, holuri etc.. 

 

Randament: 4-5 kg / m2. 

Diluabilitate: cu apă, în procent de max. 1%. 

Timp de uscare la 23 °C: 2 zile. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu fierul de glet din oțel inoxidabil. 

 

Pregătirea suprafeţei: 

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate, curate, rezistente, plane,  fara fisuri si fara 

denivelari. Daca pe suprafata ce urmeaza a fi tencuita exista inglobate elemente metalice, acestea 

vor fi mai intai grunduite cu  TRINAT Grund anticoroziv  (vopsea de protectie anticoroziva). 

Inainte de aplicare trebuie obligatoriu finalizate lucrarile premergatoare (stresini, cornise, 

hidroizolatii, jgheaburi, elemente de indepartare temporara a apei, protectiile de glafuri, inchiderile 

la atic, cofretele pentru instalatiile electrice si de gaze, trotuarele).  Inainte de utilizare continutul 

din recipient se amesteca foarte bine. 
 

Nr. 

crt 

Suprafata de baza 

(suport) 

Pregatirea suprafetei Grunduirea 

suprafetei 

 

Aplicare 

tencuiala 

 

1. 

 

Tencuieli de 

ciment-var, 

var-ciment 

Se curata de murdarie si praf. Tencuielile noi 

trebuie sa fie uscate (cca. 3 saptamini de la 

punerea in opera). 

La tencuielile vechi zonele reparate sa fie de 

asemenea uscate. Pe tencuielile grosier 

finisate sau pe cele cu denivelari, in functie 

de situatie se recomanda aplicarea unui tinci 

pentru a permite obtinerea unei acoperiri 

uniforme prin driscuire 

Un strat de THERMOTEK 

GRUND, colorat in ton asemanator 

cu tencuiala 

  

Nediluata sau 

diluata cu max 

1% apa 

 

2. 

 

Sisteme 

termoizolante de 

fatada 

Se curata de murdarie si praf. Daca suprafata 

prezinta  neregularitati acestea se vor inlatura 

prin slefuirea suprafetei. Daca suprafata este 

fragila, nisipoasa se va grundui in prealabil cu 

HERA FALFIX nediluat  

Un strat de THERMOTEK 

GRUND, colorat in ton asemanator 

cu tencuiala 

 

Nediluata sau 

diluata cu max 

1% apa 

3. Placi de gips-carton Se curata de praf sau mizerie 

Un strat de THERMOTEK 

GRUND, colorat in ton asemanator 

cu tencuiala 

 

Nediluata sau 

diluata cu max 

1% apa 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Vopsitorii de 

dispersie existente 

rezistente la uzura si 

frecare 

Se face in prealabil o proba de aderenta cu  

THERMOTEK GRUND. Daca este necesar 

se slefuieste suprafata. Se curata bine de 

mizerie si praf. Daca suprafata este grosier 

finisata sau rugoasa in functie de situatie se 

recomanda aplicarea unei mase de spaclu 

minerale imbunatatita cu adaosuri sintetice 

pentru a permite obtinerea unei acoperiri 

uniforme prin driscuire 

Un strat de THERMOTEK 

GRUND, colorat in ton asemanator 

cu tencuiala 

 

Nediluata sau 

diluata cu max 

1% apa 

 

5. 

 

Tencuieli vechi 

minerale foarte 

absorbante 

 

Se curata de praf sau mizerie Daca suprafata 

este grosier finisata sau rugoasa in functie de 

situatie se recomanda aplicarea unui tinci 

pentru a permite obtinerea unei acoperiri 

uniforme prin driscuire 

Un strat HERA FALFIX si apoi un 

strat de THERMOTEK GRUND, 

colorat in ton asemanator cu 

tencuiala 

 

Nediluata sau 

diluata cu max 

1% apa 

6. 

Gleturi pe baza de 

ipsos (numai la 

interior) 

Se curata de mizerie si praf, iar eventualele 

zone deteriorate se repara cu acelasi material 

cu care s-a executat gletul. Gleturile care au 

suprafata finisata lucioasa se slefuiesc 

obligatoriu. 

Un strat HERA FALFIX si apoi un 

strat de THERMOTEK GRUND, 

colorat in ton asemanator cu 

tencuiala 

 

Nediluata sau 

diluata cu max 

1% apa 

 

Mod de aplicare: Se aplica cu fierul de glet de inox, la o grosime de cca. 1.5 granule si se netezeste 

imediat cu acelasi fier de glet. Nu se va aplica pe suprafete foarte fragile (de ex. zugraveala 

existenta de huma, glet de var, tencuiala de var, gleturi de fatada- la exterior). A nu se aplica la un 

interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii (in conditii de temperatura care sa permita uscarea 

suprafetei). Pentru prevenirea aparitiei nadelor si a depunerilor, tencuiala se va aplica intr-o singura 

etapa in procedeul ,,umed pe umed” (fara intrerupere).; pentru aceasta este necesara prezenta unui 

numar suficient de aplicatori pe schela. Nu se va lucra in conditii de: temperaturi foarte ridicate sub 

directa influenta a razelor soarelui, vint puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 80% si pericol de 

ploaie si inghet. In conditiile temperaturilor ridicate si foarte ridicate se recomanda ca aplicarea 

tencuielii sa se faca diluata cu 2% cu apa si obligatoriu pe latura fatadei care nu se afla direct 

expusa razelor solare. Nu se recomanda a se reaplica local ulterior produsul in scop de a efectua 

reparatii si rectificari peste o suprafata deja aplicata, deoarece zonele respective vor iesi in evidenta 

in aspectul general al finisajului. Nu se aplica pe suprafete orizontale. Avand in vedere ca produsul 

are in compozitie materiale naturale exista diferente de nuanta intre doua sarje diferite. Aceasta nu 

constituie motiv de reclamatie; cand se utilizeaza mai multi recipienti de HERA MARMODECOR 

pe aceeasi suprafata, se vor utiliza recipienti din acelasi numar de sarja, iar daca nu este posibil 

acest lucru, se va amesteca intre ei continutul din toti recipientiii; inainte de punerea in opera se 

recomanda verificarea tonurilor de culoare. Temperatura minima: + 50C pentru suprafata de baza si 

mediul inconjurator, atat la aplicare cat si in timpul procesului de uscare/intarire. Curatirea uneltelor 

de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare. 

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

Compoziţie: Liant, pigmenți anorganici, materiale de umplutură, aditivi, apă. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 40 g/l COV. 

 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Conţine: masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; si 2-metil-2H-

izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate 

disponibilă la cerere. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de 

utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte 

cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale. 

 

Ambalare: 

Produsul HÉRA MARMODECOR TENCUIALĂ MOZAICATĂ se ambalează în recipiente din 

material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 24kg. 

 

Tonuri de culoare: agat, amber, coral, cuart, granat, onyx, opal, rubin. 


