TAMSTUCCO POLVERE
CHIT PUDRĂ PENTRU ZIDURI
cod 9410110
DESCRIERE
TAMSTUCCO POLVERE este un chit utilizat la interior
pentru nivelarea imperfecţiunilor suporturilor murale sau din
lemn.
Produsul poate fi utilizat pentru chituirea crăpăturilor şi
denivelările, nivelând suprafaţa.
TAMSTUCCO POLVERE este uşor de şmirgluit, asigură un
bun ancoraj pentru vopsele şi are o aderenţă bună.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Poate fi aplicat pe:
- Tencuieli noi şi vechi pe bază de lianţi hidraulici.
- Suprafeţe din beton.
- Suprafeţe din ghips şi ghips carton.
- Zugrăveli vechi şi învelişuri de natură organică sau
minerală, uscate, compacte, absorbante şi coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui
sistem de lăcuire.
TAMSTUCCO POLVERE este un produs de fond şi trebuie
acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.
CARACTERISTICI TEHNICE

- Şmirgluiţi.
- Aplicaţi fixativul corespunzător sistemului lăcuire ales.
INDICAŢII PENTRU APLICARE
- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: spatulă sau drişcă.
- Diluţie: amestecaţi 100 părţi de produs cu 50-55 părţi apă.
- Durata de prelucrare a pastei: 1 oră şi jumătate
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
- Consum indicativ: extrem de variabil, în funcţie de tipul de
suport. La o grosime de 400-500 microni se obţine un
consum de 1 mp/kg. Se recomandă efectuarea unei probe
preliminare pe suportul respectiv pentru a determina
consumul real.
COLORAREA
Produsul este compatibil cu pastele colorante din Sistemul
Colorimetric Marcromie în nuanţe deschise.

-Natura liantului: ipsos de priză, încetinitori şi regulatori de
priză
-Aspect: praf alb
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): poate fi şmirgluit după 3-4
ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.
VOPSIRE ULTERIOARĂ: cu toate vopselele diluabile în
apă.

DEPOZITAREA

PREGĂTIREA SUPORTULUI

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Suprafeţe tencuite:
- Asiguraţi-vă că suportul are un timp de maturare de cel
puţin 28 de zile.
- Controlaţi starea de conservare. Suprafaţa trebuie să fie
consistentă. În caz contrar refaceţi sau consolidaţi
suprafaţa cu produse specifice.
- Eliminaţi cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente .
- În prezenţa zugrăvelilor vechi eliminaţi părţile care se
exfoliază şi nu aderă perfect, iar straturile desprinse de
zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet,
spălând suprafaţa cu apă multă şi răzuind-o sau utilizând
un aparat de spălat cu presiune.
- Aplicaţi TAMSTUCCO POLVERE cu o drişcă, prin nivelări
succesive, pentru a obţine netezirea suprafeţei, sau cu o
spatulă, pentru a chitui crăpăturile şi denivelările.
- Aplicaţi fixativul, alegându-l în funcţie de tipul de vopsea
utilizată pentru sistemul de finisare.

Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul
înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le
ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii,
spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi
imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu
aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de
apă şi pe pământ
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

Suprafeţe din lemn:
- Şmirgluiţi uşor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminaţi eventualele straturi vechi de vopsea care se
exfoliază şi şlefuiţi toate suprafeţele vopsite deja .
- Eliminaţi eventualele răşini prezente cu ajutorul produsului
Dil. Nitro 5170076.
- Chituiţi imperfecţiunile cu TAMSTUCCO POLVERE.

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

REZUMAT DE CAPITOL
Chit pudră pentru ziduri.
Pe suprafeţe interioare pregătite dinainte se aplică chitul
pudră pentru lemn sau zid TAMSTUCCO POLVERE cod
9410110, pe bază de ipsos de priză, încetinitori şi regulatori
de priză, pentru nivelarea imperfecţiunilor de pe suprafeţele
murale sau din lemn.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din fişa
prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
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răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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