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KÖSTER Restoration Spackle - Masă de șpaclu pentru
restaurare

Tencuiala fina gri deschis, utilizat ca umplutura de suprafata si
mortar de armare
Caracteristici
KÖSTER Renovation Spackle este o tencuiala in strat subtire pentru
grosimi de strat intre 2 si 10 mm.
Suprafata este fina, cu pori inchisi, vopsibila si poate fi acoperit cu
tapet.

Date Tehnice
Culoare Gri deschis
Se poate circula peste (depinde de
temperatura)

dupa aprox. 60 Min.

Suprafunctionabil(+ 20 °C) dupa 1 zi pe mm grosimea stratului
Rezistenta la compresiune dupa 28
zile:

CS III

Densitatea mortarului proaspat aprox. 1.9 kg / l
Grosimea maxima a stratului ca
amorsa

10 mm

Punerea in opera (+20 °C) aprox. 1 ora
Dimensiunea maxima a granulelor 0.8 mm
Necesar de apa pentru un sac de
25 kg 

6.0 - 7.0 l

 

Domenii de Aplicare
KÖSTER Renovation Spackle este deosebit de potrivit ca umplutura
de suprafata si de netezire pe substraturi minerale, KÖSTER
Renovation Plasters ca si tencuieli in zonele interioare din cladirile noi
si vechi pentru repararea suprafetelor peretilor interiori.
Pentru repararea fisurilor: aplicati in doua straturi cu plasa de armare
incorporata in centru si acoperire ulterioara cu tencuiala fina.

Strat suport
KÖSTER Restoration Plasters si alte substraturi minerale trebuie sa fie
solide si curate, fara ulei si grasimi, fara agenti de decofrare si
reziduuri.
Suprafetele foarte absorbante si incarcate de saruri minerale trebuie
amorsate cu KÖSTER Polysil TG 500 inainte de prelucrare.

Aplicare
25 kg de KÖSTER Renovation Spackle este amestecat cu un total de
6,0 pana la 7,0 litri de apa. La inceputul procesului de amestecare,
este pusă ¾ din apă intr-un recipient de amestecare suficient de mare,
iar pulberea este amestecata folosind un mixer cu rotatie lenta. Se
adauga lichidul ramas (¼) pentru a regla consistența. Procesul de
amestecare se continua pana cand capata o consistenta omogena,
fara cocoloase. Timpul de amestecare este de aprox. 3 minute.
Materialul se aplica cu o mistrie dintata de 6 sau 8 mm sau o mistrie de
netezire cu o grosime a stratului de pana la 10 mm intr-un singur strat.
Dupa cca. 60 de minute materialul este suficient de rigid si poate fi

netezit cu o placă de pasla.

Consum
Aprox. 1.4 kg / m²; per mm grosime strat

Impachetare
M 656 025 25 kg sac

Depozitare
Depozitati materialul intr-un mediu uscat. In ambalajele originale
nedeschise, materialul poate fi depozitat minim 12 luni.

Produse inrudite
KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
KÖSTER Restoration Plaster Grey -
Tencuială de restaurare Gri

Numar articol M 661 025

KÖSTER Restoration Plaster White -
Tencuială de restaurare Alba

Numar articol M 662 025

KÖSTER Restoration Plaster White/Fast -
Tencuială de restaurare Alb/Rapid

Numar articol M 663

KÖSTER Restoration Plaster White/Light -
Tencuială de restaurare Alba/Uşoară

Numar articol M 664 020

KÖSTER Hydrosilicate Board - Placaj
Hidrosilicatic

Numar articol M 670

KÖSTER Glass Fiber Mesh - Ţesătură
fibră de sticlă

Numar articol W 411

KÖSTER Repair Mortar - Mortar de
reparaţii

Numar articol W 530 025
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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