ELPRECO SPRITZ - AMORSĂ PENTRU TENCUIELI - zidărie BCA

Produs: Şpriţ de ciment pentru egalizarea absorbţiei şi îmbunătăţirea aderenţei, aplicabil
manual sau mecanizat, la exterior, înaintea tencuirii zidăriei din blocuri de BCA
Compoziţie: Nisip, ciment, materiale de adaos.
Utilizare: Pentru amorsarea şi egalizarea absorbţiei suprafeţelor zidăriei din blocuri de BCA
Date tehnice:
Granulaţie maximă 3,0 mm;
Rezistenţa la compresiune (după 28 zile): >15 N/mm2;
Necesarul de material: 10 kg / m2 (acoperire 100%);
Necesar de apă: cca. 10,0 l / sac ( 40 kg).
Livrare: Sac de 40 kg.
Depozitare: Maxim 6 luni, la loc uscat, pe paleţi din lemn.
Calitate: Verificări permanente în laboratoarele Baumit şi periodice în institutele autorizate din
România.
Categoria conform normelor chimice:
În soluţie apoasă produsul are o reacţie alcalină. Se va evita contactul îndelungat cu pielea
deoarece produce iritaţii. Se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate. Dacă ajunge totuşi în
contact cu pielea se va clăti cu multă apă. În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă
apă curată şi, la nevoie, consult medical. În stare întărită produsul nu este dăunător şi se
consideră deşeu de construcţii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PRELUCRARE
1.AMESTECARE
În cazul aplicării manuale, se toarnă conţinutul unui sac (40 kg) în malaxorul cu amestecare
forţată în care s-au pus în prealabil cca. 10 litri de apă. Timpul de amestecare este de 4-5 min.
În cazul aplicării mecanizate, sacii de 40 Kg se descarcă în buncărul maşinii de tencuit iar
cantitatea de apă de amestecare se reglează funcţie de tipul suportului, temperatura ambiantă
şi a suportului, grosimea tencuielii, tipului maşinii de tencuit, (300 - 320 l/h pentru maşina PFT
G5c). Pentru amestecare se va folosi numai apă curată (menajeră).
Nu se admit materiale de adaos la amestecare (de exemplu: acceleratori de priză, plastifianţi,
ciment, etc.).
2.APLICARE
Canalele instalaţiilor electrice şi sanitare, precum şi rosturile de zidărie se vor umple şi netezi
înainte de începerea tencuirii propriu zise cu mortar de var – ciment ELPRECO FLEX.
Suprafeţele pe care se va aplica tencuiala trebuie obligatoriu să fie curate, fără praf şi bine
umezite cu apă. Nu se permite aplicarea pe suprafeţele la care s-a format un film de apă.
Pe suprafeţele adiacente îmbinărilor dintre diferite materiale de construcţie se vor dispune
armături pentru tencuială.
În cazul aplicării mecanizate, cu maşina de tencuit, amorsarea furtunului se va face cu
mortarul de var – ciment ELPRECO FLEX.
3.INDICAŢII
Ca şi în cazul altor tehnologii umede, acest material se va putea folosi la temperaturi mai mici
de +5 0 C numai dacă se iau măsuri speciale pe timp friguros. După aplicarea amorsei,
suprafeţele se menţin umede 2 zile, iar pauza tehnologică înaintea aplicării tencuielii va fi de
min. 3 zile.

