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1. PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: 
Tencuială decorativă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, granule de cuarţ colorat şi aditivi. 
 Performante: 

 Asigura protectia peretelui; 

 Permite respiratia peretelui; 

 Se pot realiza cu usurinta decoratiuni variate ca nuante si geometrie; 

 Pelicula durabila si rezistenta la: - socuri mecanice; 
                                                           - spalari repetate cu apa. 

 
Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcţii prin: 
- Agrementul Tehnic nr. 002-04/980-2007; 
- Agrementul Tehnic nr. 002-03/429-2009 (pentru aplicare pe termosistem). 
 
 

2. UTILIZARE: 
Se utilizează pentru protecţia si decorarea peretilor interiori (suprafete de gips-carton sau gleturi minerale) si exteriori 
(tencuieli si sisteme termoizolante) 
 Gama culori: „Cartela de culori pentru tencuiala de cuart colorat” cu 25 de nuante. 
 

3. DATE TEHNICE: 
 
Conţinut de nevolatile, % masic : 81 ± 2 

 
Densitate, g/cm³ 1,72 ± 0,05  

 
COV Subcategorie produs: „Acoperiri multicolore” 

Valoare limita COV, g/l: 150 (2007) / 100 (2010) 
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare,g/l:29 

Culoare conform cartelei 
Aspect peliculă granulat 
Uscare la atingere, 20°C 6 ore 
Uscare totală (reticulare), 20°C 72 ore 
 

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE 
  

Diluant apa 
Pregătire produs Se omogenizează înainte de utilizare. 

 
  
1. PREGATIRE SUPRAFATA 
Suprafeţele pe care se aplică tencuiala trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi. 
Suprafete de gips carton 
- se aplica SAVANA – Primer pentru vopsele si tencuieli decorative structurate colorat in aceeasi nuanta cu tencuiala. 
Se usuca 24 de ore. 
Suprafete minerale 
- tencuielile minerale se usuca 28 de zile, iar gleturile minerale si adezivul de termosistem se usuca conform 
instructiunilor stabilite de producator, dar nu mai putin de 6 zile; 
- se amorseaza cu ROST – Amorsa (uscare 24 ore); 
- se aplica SAVANA – Primer pentru vopsele si tencuieli decorative structurate colorat in aceeasi nuanta cu tencuiala. 
Se usuca 24 de ore. 
Atentie! 

 Nu se aplica peste pelicule de lacuri, vopsele si emailuri pe baza de solvent sau pe zugraveli de var sau huma; 



 

Datele prezentate se bazeaza pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare si testare conform ultimelor metodologii , punând 
în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate 

produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atenta a specificatiei  tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime  

precum şi consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate.  Sistem de management integrat calitate-mediu certificat 
conform SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005 

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă. 
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 Nu se aplica peste adezivi de nici un tip sau pe gleturi cu alte destinatii decat finisarea peretilor interiori; 

 Nu se aplica in conditii de expunere directa la radiatiile solare, vant, ploaie, ceata. 
 
Număr de straturi  1 
Randament teoretic de  
aplicare 

3,5 - 4 kg/mp  
Pierderile de material in timpul  aplicarii variaza functie de forma, marimea, 
pregatirea  suprafetei si  trebuie  luate in considerare  suplimentar. 
 

Condiţii de aplicare Temperatură Umiditate 

produs suprafaţă mediu suprafaţă mediu 

10-30°C 10-30°C 10-30°C 1-12% 20-70% 

 umiditatea crescuta a aerului si a suportului, temperaturile extreme şi 
calitatea necorespunzatoare a suportului pot modifica aspectul şi 
calitatea acoperirii. 

 
Mod de aplicare Cu gletiera din oţel inoxidabil 
Curăţare echipament de lucru Apă 
  

5. TERMEN DE VALABILITATE 
12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi 

depozitare. 
 

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
 
Ambalare Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanş având 

capacitate de 8 kg; 30 kg. 
Transport şi Depozitare În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte 

surse de caldură, la temperaturi între 5 ÷ 30 ºC. Risc de depreciere prin îngheţ. 
 

7. MĂSURI DE SECURITATE 
Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. 

 


