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Asigură suprafeței o absorbție uniformă 

Aderență maximă pentru fațade 

Nuanțare în sute de culori apropiate tencuielii 

 

 

Domeniu de utilizare: Este componentul sistemului THERMOTEK care se folosește după stratul 

de masă de şpaclu ce înglobează plasa din fibră de sticlă, sub stratul de tencuială decorativă. Are 

menirea de a mări rezistenţa la solicitări mecanice a sistemului termoizolant, de a contribui la buna 

aderenţă a straturilor componente, de a asigura un strat suport cu aspect omogen în vederea 

aplicării tencuielii decorative Héra Climat Extrem, Thermotek ECO sau Thermotek SiSi.  

De asemenea se poate utiliza cu succes şi ca grund pentru tencuieli pe diverse suprafeţe de faţade 

şi pereţi, respectiv ca grund pentru vopsitorii pe suprafeţe interioare şi exterioare de beton, ciment, 

suprafeţe noi din azbociment şi ipsos.  Pelicula sa este permeabilă la aer şi vapori, permite 

aerisirea naturală a peretelui. Are la bază rășină sintetică în dispersie apoasă și nisip fin de cuarț. 

În varianta colorată contribuie la uniformizarea culorii a finisajului. 

 

Randament: 6,5 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 1. 

Diluabilitate: cu apă, în procent de max. 5-10%. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau cu rola. 

 

Pregătirea suprafeţei: Se amestecă bine produsul, după care se aplică cu pensula, rola sau prin 

pulverizare, în condiţii de temperatură a aerului şi suprafeţei suport cuprinse între +5°C şi 25°C, 

pe stratul întărit de masă de şpaclu sau diverse alte suprafeţe de pereţi pregătite în prealabil. 

 

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

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

 

Compoziţie: material de umplutură, apă, liant, pigment. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/g): 30 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 30 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. 

Producătorul verifică atent identitatea culorii fiecărui produs. Pentru siguranţă în execuţie, Vă 

rugăm să verificaţi ca pentru ansambluri de suprafeţe să se utilizeze produse cu acelaşi cod şi dată 

de fabricare. În majoritatea cazurilor nuanța grundului de tencuială diferă puțin față de nuanța 

tencuielii decorative. Culoarea definitivă este determinată de tencuiala structurată. 

Informații suplimentare despre utilizarea culorilor pentru finisaje exterioare: la punctele de 

desfacere, respectiv în cartele de culori pentru fațade TRILAK. 

 

 

Ambalare: 

Produsul THERMOTEK GRUND PENTRU TENCUIALĂ se ambalează în recipiente din 

material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate de 5L și 15L. 

 

Tonuri de culoare: Alb lăptos. 

 


