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Acoperă stratul suport 

Asigură aderența tencuielii 

Permeabilă la vaporii de apă 

 

 

Domeniu de utilizare: Grund structurat ce se utilizează ca strat de fond înainte de aplicarea 

tencuielilor decorative. Are menirea de a reduce gradul de absorbție al suprafețelor minerale și 

contribuie la buna aderență a straturilor componente, de a asigura un strat suport cu aspect omogen 

în vederea aplicării tencuielilor decorative. Pelicula sa este permeabilă la aer și vapori, permite 

aerisirea naturală a peretelui. Se poate colora în mii de nuanțe pe sistemul de colorare PPG Trilak. 

În varianta colorată contribuie la uniformizarea culorii a finisajului. 

 

Consum specific: cca 0.2-0.33 kg/m2, în funcţie de calitatea suprafeţei stratului suport 

Straturi recomandate: 1. 

Diluabilitate: se aplică nediluat %. 

Timp de reaplicare la 20 °C: 12 ore. 

Mod de aplicare: Suprafața suport trebuie să fie rezistent, uscat, curat, aderent, fără fisuri şi praf. 

Se amestecă bine produsul, după care se aplică cu rola sau bidineaua, în condiții de temperatură a 

aerului și suprafeței suport cuprinse între +5°C şi 25°C, pe stratul de masă de șpaclu pregătit în 

prealabil.  

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu apă, deoarece 

materialul uscat se poate îndepărta numai cu diluant. 

 

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. 

P501 Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, 

naționale și internaționale. 

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă şi masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-

2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. 

Consumul specific de material este influențată în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea 

suprafeței stratului suport.  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 HERA PROFESSIONAL GRUND TENCUIALA se ambalează în recipiente din 

material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate de 8KG și 25KG. 

 

Tonuri de culoare: Alb lăptos. 

 


