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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant; R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; 
S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

DOMENIU DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PUNEREA ÎN OPERĂ

RECOMANDĂRI GENERALE

DATE TEHNICE

Strat final de acoperire, decorativ si rezistent la actiunea mediului, aplicabil pe tencuieli de bază minerale sau beton, la interior si exterior. Recomandat în special pentru zona soclurilor.

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu prezinte 
desprinderi, exfolieri sau eflorescenţe, să nu fie îngheţat, să 
aibă capacitate portantă şi să nu fie hidrofug.  Se vor lua 
măsuri de împiedicare a infiltraţiilor de apă în stratul suport 
ulterior aplicării tencuielii Colorol. Trebuie respectat obligato-
riu timpul de uscare a tencuielii suport. Se vor îndepărta toate 

impurităţile de pe stratul suport şi se vor curăţa suprafeţele. 
Straturile de vopsea de acoperire deteriorate sau părţile care 
se desprind vor fi curăţate mecanic sau prin utilizarea unor 
substanţe decapante corespunzătoare. Denivelările, fisurile 
etc. se vor închide cu mortar adeziv Klebespachtel sau Ren-
ti, eventual se va prevedea o armare locală a tencuielii. În 

general, straturile suport trebuie tratate, cu minim 12 ore 
înainte de aplicare, cu grund Putzgrund, diluat 1:2 cu apă. 
Straturile suport friabile, absorbante sau prăfoase trebuie con-
solidate cu grund de profunzime  Tiefengrund, dupa curăţarea 
mecanică.

Înainte de aplicare, se amestecă materialul cu un mixer de 
mână, cu mişcări circulare lente, pentru uniformizare. La ne-
voie se poate adăuga max. 0,2 l apă.  Se va aplica cu gletiera 

din oţel inoxidabil într-un singur strat de grosime până la 3 
mm. Materialul se va întinde imediat, în stare umedă, conti-
nuu şi în aceeaşi direcţie. Rosturile de lucru se prelucrează 

umed în umed. Finisarea se realizează după câteva minute cu 
o gletieră de plastic , fără a se drişcui.

Temperatura aerului, a suportului şi a mortarului aplicat tre-
buie să fie peste +5°C, pe durata aplicării şi a procesului de 
priză. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă 
la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer. Temperatura de 

lucru recomandată este între +5 °C şi +25 °C. Nu se amestecă 
cu alte materiale. În caz contrar, caracteristicile materialului 
pot fi alterate. Resturile de material se vor curăţa imediat cu 
apă curată; nu se vor lăsa să se intărească. Uneltele trebuie 

curăţate cu apă curată imediat după utilizare. Se vor  prote-
ja zonele adiacente suprafeţelor tencuite (ferestre, faianţă, 
metale etc.). Pentru suprafeţe continue se va utiliza numai 
material aparţinând aceleiaşi sarje.

Granulaţie:   2 mm
Densitate:   cca. 1,6 Kg/cm2 
Permeabilitate
la vapori Sd la 2 mm:  0.3 m
Consum:   cca. 4 kg/m2 
Coeficientul de capilaritate: w = 0,1 kg/m2 h0,5

Timp de uscare la 20°C/65%
umiditate relativă a aerului: 
Strat superficial:  cca 4 ore
Uscare în profunzime:  cca 3 zile

În cazul suprafeţelor suport fine, netede: la 1,5 mm grosime, cca 2,1 kg/m2

Cantităţile necesare sunt valori medii orientative, puternic dependente de structura suprafeţei 
stratului suport.
Utilaje şi scule: malaxor, mistrie, gletieră inoxidabilă 
Mod de livrare:  găleată de 15 kg, europalet de 360 kg înfoliat pentru protecţie 

contra umidităţii şi UV. 
Depozitare:   Poate fi depozitat timp de 6 luni, uscat, pe suport de lemn,
  în ambalajul original; trebuie evitat îngheţul şi expunerea
  la temperaturi ridicate.

Nr. articol: funcţie culoare

Tipul produsului 
“Colorol” este un mortar sub formă de pastă pe bază de dispersie 
acrilică, apă, adaosuri minerale si nisipuri speciale colorate.
Aplicare manuală.

Tencuială din pietricele colorate; se iau obligatoriu 
măsuri de oprire a infiltraţiilor (hidroizolare).

Colorol TENCUIALĂ DECORATIVĂ ORGANICĂ, PENTRU SOCLU
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