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KUNSTHARZPUTZ Struktur-Oberputz 
Tencuiala decorativa pe baza de rasini acrilice pentru exterior/interior 
 
 
  KUNSTHARZPUTZ 
Struktur-Oberputz 

Material pastă, gata preparat, flexibil şi hidrofob, pe bază de răşini sintetice 
combinate cu materiale minerale şi stabilizatori. 
Produs disponibil în diferite structuri, granulaţii şi nuanţe  
 

   
   

  Baza produsului: Dispersii acrilice 
Granule de marmura alba selectionata 
Pigmenti 

   
   

  Caracteristici: • Rezistenta ridicata in timp 
• Accepta nuantarea intr-o paleta larga de nuante 
• Nu creeaza tensiuni care sa duca la aparitia fisurilor 
• Elastica/flexibila 
• Usor de pus in opera 

   
   

  Prelucrare:  

 
   
   

  Condiţii de prelucrare: Produsul nu se prelucrează la temperaturi ale aerului şi stratului suport sub +5OC. În 
decursul prizei şi întăririi trebuie asigurată protecţia îngheţului şi uscării rapide (ex. 
expunere directă la soare, curent de ploaie). 
La tencuieli noi (var, var / ciment) trebuie respectat timpul de uscare prevăzut de 
producător, minim 4 – 6 săptămâni.  
Peste masa de spaclu armata in sistemele termoizolante de fatada se aplica dupa 7 
zile in conditiile in care temperatura este de +20OC si umiditatea relativa a aerului nu 
depaseste 65%. Acest timp poate fi scurtat doar daca se foloseste ca amorsa 
Putzgrund Premium (vezi fisa tehnica la Putzgrund Premium) 
Înainte de aplicare se recomandă evaluarea alcalinităţii suportului. 

   
   

  Suportul: Trebuie să fie uscat, curat, plan şi rezistent. Cu minim 24 ore înaintea aplicării 
tencuielii decorative, suportul va fi obligatoriu grunduit cu PUTZGRUND UNI(grund 
special pentru tencuieli). 
Suporturile îmbătrânite, nisipoase sau puternic absorbante, vor fi impregnate în 
prealabil cu PP 301 HYDRO LF(grund de profunzime) după care va fi aplicat 
PUTZGRUND UNI. 
Suporturile care prezinta urme de vegetatie(alge;ciuperci;mucegai)vor fi tratate în 
prealabil cu Algenkiller, lăsate să se usuce bine, după care vor fi grunduite cu 
PUTZGRUND UNI ,iar cele afectate de saruri vor fi mai intai tratate cu PP201 
Silika,iar dupa uscare cu PUTZGRUND UNI.Pentru zonele expuse direct actiunii apei 
(socluri;terase) recomandam inaintea aplicarii spacluirea cu masa de spaclu 
hidroizolanta Hasit Sokelflex-Optiflex. 

   
   

  Prelucrare: KUNSTHARZPUTZ fiind material pastă, gata preparat, înainte de utilizare se va 
malaxa direct în găleată cu mixerul electric la turaţie redusă. După omogenizarea 
pastei, aceasta se va aplica pe suport cu fierul de glet de inox, se va trage la 
grosimea permisă de granulometrie, după care se va finisa cu drişca de plastic. 
Finisajul, structura propriu-zisă, care constituie elementul decorativ, se poate obţine 
prin diferite metode de prelucrare. 
KUNSTHARZPUTZ Rillen – tencuiala structurată „zgâriata” poate fi prelucrată cu 
drişca de plastic prin mişcări verticale, orizontale, concentrice sau semirotunde. 
KUNSTHARZPUTZ Korn – tencuiala structurată „bob de orez” se prelucrează tot cu 
drişca de material plastic, prin mişcări circulare. 
Suprafaţa de finisat va trebui prelucrată integral, cu materialul aplicat şi structurat 
„umed pe umed”. A se evita întreruperea finisajului pe aceeaşi suprafaţă, deoarece 
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întreruperea va fi vizibilă, influenţând negativ estetica faţadei. 
Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după punerea în operă a produsului, cu 
apă curată. 
Vor fi utilizate doar scule de inox, plastic şi recipienţi curaţi, care se vor spăla bine cu 
apă, imediat după întrebuinţare. 

   
   

  Depozitare / 
  Valabilitate: 

12 luni, în spaţii uscate, protejate de îngheţ, pe cât posibil pe paleţi din lemn. 

   

 
 
 
 
 
 
  *Funcţie de granulaţia materialului, planeitatea suportului şi mod de aplicare: 

Tip structură Granulaţie Consum* 
Kornstruktur 1,50mm ca.2,4kg/m² 
Kornstruktur 2,00mm ca.2,5kg/m² 
Kornstruktur 3,00mm ca.3,8kg/m²  
Rillenstruktur 2,00mm ca.2,7kg/m²  
Rillenstruktur 3,00mm ca.3,5kg/m²  

 

  Date tehnice: 
 Grosimea stratului: In fc de granulatie 
 Greutate recipient: 25 kg 
 Valoare pH: cca. 8,5 
 Textură: mat mineral 
 Coeficient de absorbţie al apei 

la 24 de ore: 
< 0,1 kg/m2h 

 Informaţiile referitoare la consum sunt orientative, ce pot fi afectate de tehnica de 
aplicare sau caracteristicile stratului suport. Informaţiile din această fişă tehnică redau 
experienţa noastră cu acest produs până în prezent. 

   
   

  Important: Produsele  precum şi materiile prime componente sunt monitorizate continuu în 
laboratoarele proprii, asigurăm astfel o calitate constantă. Serviciul nostru de 
consultanţă vă stă la dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi 
demonstraţii. 

   

 


