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FIŞĂ TEHNICĂ 11.07.01-ro 
TENCUIELI DECORATIVE 

 

KULIRPLAST 2.0 
Tencuială acrilică marmorată 
 

1. Descriere, utilizare 

KULIRPLAST 2,0 este o tencuială acrilică în strat subŃire pe bază de granule de marmură divers colorate. Este 
destinată protecŃiei decorative a tuturor tipurilor de faŃade prelucrate fin, mai ales a soclurilor, dar şi a suprafeŃelor 
interioare foarte expuse de pe holuri, casa scărilor etc. Are o bună aderenŃă si la suporturile cu uşoare asperităŃi: 
mortare de pe faŃadele cu sisteme termoizolante (este indicată pentru sistemele cu plăci izolante din polistiren expandat 
şi extrudat), tencuieli clasice fine din var-ciment şi ciment, suprafeŃe din beton gletuite, ca şi panouri de ciment fibros şi 
gipscarton, prefabricate etc. 
 
SuprafeŃele pe care se aplică tencuiala au un aspect tipic zgrunŃuros uniform. Se caracterizează printr- o foarte bun ă 
rezisten Ńă şi protec Ńie împotriva fumului, razelor ultraviolete şi altor fenomene atmosferice,  le conferă o 
rezisten Ńă la  orice condi Ńii atmosferice , Nu se recomandă la faŃadele unor cladiri înalte care au streşini extrem de 
mici şi sunt foarte expuse căderilor de ploaie, nici pentru protecŃia suprafeŃelor orizontale pe care se merge. 
SuprafeŃelor pe care se aplică le conferă o protec Ńie îndelungat ă împotriva infect ării cu alge şi mucegaiuri de 
perete, de aceea nu este necesar s ă se adauge substan Ńe biocide înainte de aplicare.  
 
2. Nuan Ńe, mod de ambalare 

Găleată din plastic de 25 kg.: 
20 nuanŃe: 400, 405, 420, 425, 430, 440, 445, 450, 455, 460, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 510,515, 565, 570 
 
ATENłIE! Tencuiala este fabricată din granule naturale de marmură, de aceea pot exista mici diferenŃe între nuanŃele 
produsului achiziŃionat şi cele din paletarul de culori! 
 
3. Date tehnice 

densitate  
(kg/dm3) 

~1,45 

Uscat la atingere 
 

~6 Timp de uscare 
T = +20 ºC, umid.rel.a aerului= 65 
% 
(ore) Poate fi rezistent la acŃiunea apei de ploaie ~24 

coeficient µ  
(-) 

<100 Permeabilitate la vapori 
EN ISO 7783-2 

valoare Sd (d = 2,0 mm) 
(m)  

<0,20 
clasaII (permeabilitate meie) 

Permeabilitate la apa lichidă w24  
EN 1062-3 
(kg/m2h0,5)   

<0,20 
clasa II (permeabilitate medie) 

AderenŃa la tencuiala standard din var-ciment 
 

>0,5 
 
 
SubstanŃe principale: liant acrilic, aditivi  grunjoşi calcici, agenŃi de îngroşare asociativi şi pe bază de celuloză 
 
4. Pregătirea suportului 

SuprafaŃa trebuie să prezinte uşoare asperităŃi (ideale sunt asperităŃile tencuielii fine clasice gletuite cu granulaŃia 1,0 
mm), solidă (rezistenŃa la presiune minimum 1,5 MPa – CS II conform EN 998-1),  uscată şi curată, fără porŃiuni care se 
desprind, praf, pete de ulei (rămase de la matriŃele de turnare), grăsimi şi alte impurităŃi. Eventualele mici neregularităŃi 
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– convexe şi concave – îngreunează aplicarea netedă a tencuielii,de aceea trebuie acordată cea mai mare atenŃie 
pregătirii suportului. 
 
SuprafeŃele nou tencuite trebuie lăsate să se usuce 7-10 zile pentru fiecare centimetru de grosime de tencuială, după 
care se poate aplica tencuiala decorativă, suprafeŃele noi din beton au nevoie de o lună pentru a se întări şi usca 
(timpul de uscare indicat este valabil în condiŃii normale: temp.= +20ºC, umid.rel. a aerului = 65%). Tencuielile vechi 
solide se curăŃă de vopsea şi alte aplicaŃii decorative. După curăŃare, se îndepărtează praful – cel mai bine prin spălare 
şi apoi, dacă este necesar, suprafaŃa se repară şi se nivelează corespunzător. Spălarea cu jet de apă fierbinte sau de 
aburi este recomandată mai ales în cazul panourilor din fibre de ciment şi al tuturor suprafeŃelor  din beton, fiindcă în 
acest fel se îndepărtează de pe suprafeŃele noi resturile de uleiuri, iar de pe cele vechi funinginea, muşchiul, lichenul, 
resturile de vopsea veche etc. 
 
Pe suprafaŃă se aplică UNIGRUND, VEZAKRILPRIMER sau ACRYLCOLOR diluat (ACRYLCOLOR : apă = 1: 1); în caz 
că se foloseşte tencuială KULIRPLAST mai închisă la culoare, se poate aplica şi AKRIL EMULSIE diluată (AKRIL 
EMULSIE : apă = 1:1). Atât UNIGRUND cât şi ACRYLCOLOR vor fi alese într-o nuanŃă cât mai apropiată de cea a 
tencuielii, conform paletarului de culori VOPSELI ŞI TENCUIELI (de la staŃiile de nuanŃare JUMIX aflate la punctele de 
vânzare). VEZAKRILPRIMER se recomanda numai la suprafeŃele extrem de netede (beton foarte neted, plăci din 
ciment fibros etc.).  Grundul aplică cu pensula sau bidineaua, UNIGRUND se poate aplica şi cu trafaletul cu fire lungi 
din blană sau textile. ACRYLCOLOR şi AKRIL EMULSIE pot fi aplicate cu trafaletul cu fire lungi din blană sau textile  
sau prin pulverizare.  
 
Aplicarea tencuielii se poate face numai dupa ce s-a uscat complet grundul. În condiŃii normale (temp.= +20ºC, 
umid.rel. a aerului = 65%), timpul de uscare pentru UNIGRND este de minimum 12 ore, pentru VEZAKRILPRIMER de 
minimum 24 ore, iar pentru ACRYLCOLOR şi AKRIL EMULSIE de 4-6 ore. 
 
Consumul aproximativ de grund (în funcŃie de gradul de absorbŃie şi asperitate a suportului): 
UNIGRUND  120 – 200 g/m2 

sau 
VEZAKRILPRIMER  ~300 ml/m2 
sau 
ACRYLCOLOR  90 – 100 ml/m2 
sau 
AKRIL EMULSIE               90 – 100 g/m2 
 
5. Pregătirea amestecului de tencuial ă pentru aplicare 

Înainte de folosire, tencuiala se amestecă foarte bine cu un mixer electric pentru a fi moale şi spumoasă şi, în cazuri 
excepŃionale, se poate dilua foarte puŃin cu AKRIL EMULSIE (maximum 1 dl la găleată). 
 
ATENłIE! 
Dacă pe o anumit ă faŃadă se aplic ă tencuial ă având diferite date de fabrica Ńie şi provenind din diferite loturi, 
aceasta trebuie egalizat ă într-un vas suficient de mare.  Mai întâi,se amestecă bine  conŃinutul a patru găleŃi. După 
ce am folosit un sfert din amestec, în vasul în care am făcut egalizarea adăugăm conŃinutul a  încă unei găleŃi şi 
amestecăm din nou bine  ş.a.m.d.  
 
Orice “corectare” a tencuielii în timpul aplicării (adăugarea de elemente de nuanŃare, diluare etc.) este interzisă.  

 
6. Aplicarea tencuielii 

Tencuiala pregătită se aplică manual – cu o gletieră inoxidabilă –la o grosime de ~2,5 mm. Surplusul de tencuială se 
înlătură cu o gletieră inoxidabilă. Imediat după aplicare, tencuiala se netezeşte cu o gletieră inoxidabilă, astfel încât să 
nu existe spaŃii libere între granule şi să se obŃină o structură uniformă. În urma netezirii, granulele din stratul de 
tencuială se pot deplasa. Este interzisă împingerea tencuielii în faŃa gletierei sub formă de val. ExistenŃa acestui val 
poate fi datorată unei grosimi prea mari a stratului aplicat sau pregătirii insuficiente şi lipsei de egalizare a suprafeŃei. La 
sfârşit, dacă se observă că anumite granule ies în afară, se netezesc din nou cu o gletieră inoxidabilă curată. Aspectul 
alb-lăptos care se observă la aplicare, dispare în faza de întărire a tencuielii. 
 
Aplicarea tencuielii trebuie să se realizeze cît mai repede, fără întreruperi, de la o extremitate la alta a zidului. Dacă 
tencuiala se aplică pe pereŃi care se întind pe mai multe etaje, tencuiala se aplică în acelaşi timp la toate etajele: în 
acest caz, aplicarea începe de la ultimul etaj, la etajele inferioare se lucrează în echipă „în scări” (un zidar pe etaj). 
PereŃii de dimensiuni mari, cu streşini late, cu margini din mortar şi alte decoraŃii, rame, se vor diviza în suprafeŃe mai 
mici, pentru a se putea aplica tencuiala în mod continuu şi a se asigura un aspect estetic chiar şi suprafeŃelor 
neregulate. La punctul de contact dintre plăci, la colŃuri, tencuiala se poate aplica în benzi ceva mai groase, 
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asigurandu-se astfel  şi un efect decorativ plăcut. Benzile decorative, streşinile, marginile din mortar, ramele etc., se 
lucrează înainte de aplicarea tencuielii. Se protejează cu vopsele de perete corespunzătoare, cu atenŃie, pentru a nu 
depăşi marginile şi a se aplica şi pe suprafeŃele destinate tencuielii decorative 
 
Aplicarea tencuielii se va realiza numai în condiŃii microclimatice şi meteorologice adecvate: temperatura aerului şi a 
suprafeŃei nu trebuie să fie mai mică de +5ºC şi nici să depăşească +35ºC, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie 
să fie mai mare de 80%. FaŃadele se protejează împotriva soarelui, a vântului şi a precipitaŃiilor cu folii. Chiar şi în acest 
caz, nu se aplică tencuiala dacă plouă, este ceaŃă sau dacă vantul bate puternic (>30 km/h). 
 
RezistenŃa suprafeŃelor proaspăt tencuite la deteriorări cauzate de precipitaŃii (spălarea tencuielii aplicate) se atinge, în 
condiŃii normale (temp. +20 °C, umiditate rel.a aerului =  65 %), în maximum 24 ore. 
 
Consumul aproximativ, respectiv mediu: 
KULIRPLAST 2.0           ~4,5 kg/m2 
 
7. CurăŃirea sculelor, tratarea de şeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă, petele uscate nu pot fi înlăturate. 

 
Tencuiala nefolosită se păstrează în ambalajul bine închis pentru eventuale reparaŃii. Resturile întărite se aruncă la 
rampele de depozitare a reziduurilor din construcŃii (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 09 04) sau comunale 
(numărul de clasificare 08 01 12).  

 
Ambalajele curăŃate pot fi reciclate. 
 
8. Protec Ńia muncii 

A se respecta instrucŃiunile generale şi reglementările privind siguranŃa muncii în construcŃii, la faŃade  şi vopsitorie. La 
aplicarea KULIRPLAST 2.0, , nu sunt necesare echipamente de protecŃie specială şi nici măsuri speciale de protecŃia 
muncii. 
 
9. Între Ńinerea şi renovarea suprafe Ńelor tencuite 

FaŃadele pe care s-a aplicat  KULIRPLAST 2.0 nu necesită o întreŃinere specială. Praful şi celelalte impurităŃi aflate pe 
suprafaŃă se pot mătura, aspira sau spăla cu un jet de apă. Praful impregnat şi petele mai persistente se înlătură prin 
frecare uşoară cu o perie moale imbibată într-un detergent lichid menajer universal, apoi suprafaŃa se spală cu apă 
curată. 
 
10. Condi Ńii de depozitare, de transport şi valabilitate 

Depozitare şi transport la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare,  A SE FERI DE ÎNGHEł! 

 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 12 luni. 

 
11. Controlul calit ăŃii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaŃiilor interne de producŃie şi conform altor 
standarde slovene şi europene, când acestea există pentru acest tip de produs. Realizarea nivelului de calitate declarat 
sau regulamentar  este verificat permanent în laboratoarele proprii, periodic la DirecŃia pentru construcŃii din Ljubljana, 
periodic şi la alte instituŃii de specialitate din Ńară şi din străinătate. La JUB acesta este asigurat de sistemul de 
management şi de control al calităŃii ISO 9001, introdus de mai mulŃi ani. În procesul de producŃie a acestei vopsele 
respectăm cu stricteŃe standardele slovene şi europene în domeniul protecŃiei mediului şi al asigurării securităŃii 
sănătăŃii la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001. 

 
12. Alte informa Ńii 

InstrucŃiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienŃele noastre şi au drept scop obŃinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produselor. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produselor. 
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Tencuiala este fabricată din granule naturale de marmură, de aceea pot exista mici diferenŃe între nuanŃele produsului 
achiziŃionat şi cele din paletarul de culori, care nu constituie obiect de reclamaŃie! 
 
Pe suprafaŃa pe care s-a aplicat tencuiala pot apărea diferenŃe de nuanŃă datorate pregătirii necorespunzătoare a 
suportului, nerespectării regulilor de omogenizare la pregătirea amestecului de tencuială şi/sau din cauza aplicării 
tencuielii în condiŃii meteorologice neadecvate (umiditate ridicată, temperaturi scăzute). În legătură cu toate acestea, nu 
ne asumăm nici o răspundere. SuprafeŃele pătate pot fi reparate numai prin aplicarea a încă unui strat de tencuială. 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 

 
Versiunea şi data  publicării: TRC-175/10-gru-tor , 31.01.2010 
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JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,  
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje  
fax: (01) 588 42 50 prodaja 
e-mail: jub.info@jub.si 
spletna stran: www.jub.eu 

 


