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Stimați colegi, 

prin prezenta informare vă aducem la cunoștință CAMPANIA DE PROMOVARE a sistemului de 

tencuieli de asanare Histolith® Trass: 

◼ Sistem de tencuieli de asanare destinat reparației zidăriilor monolitice afectate de săruri (clădiri vechi, 

monumente istorice, etc.);   

◼ Soluție modulară, variabilă în compoziție în funcție de gradul de afectare cu săruri și de grosimea de 

aplicare solicitată; 

◼ Tencuieli de reținere și depozitare a sărurilor, astfel se permite uscarea zidăriei, fără apariția 

eflorescențelor de săruri pe suprafață; 

◼ Sistem cu conținut de suevit – rocă vulcanică poroasă – ce permite depozitarea sigură a sărurilor și 

ajută la obținerea structurii poroase a tencuielilor de asanare; 

◼ Produse cu marcaj CE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 1                                                                                                                                Fig. 2 

  Sistem pentru zidării puțin afectate de săruri                                                       Sistem pentru zidării puternic afectate de săruri 

  și o grosime mai mică (zidării fără abateri de planeitate)                            și o grosime mai mare (zidării cu abateri de planeitate) 

 

Odată cu începerea campaniei de promovare, anunțăm și prețurile speciale, foarte competitive pe piață, 

pentru proiecte (a se vedea tabelul pe următoarea pagină). 

 

 

 

 

Zidărie afectată de săruri 

Histolith® Trass-Vorspritzputz (tencuială de 

aderență) 

Histolith® Trass-Porengrundputz (tencuială de 

depozitare a sărurilor) 

Histolith® Trass-Sanierputz (tencuială de 

asanare) 

Histolith® Feinputz (masă de șpaclu pentru 

netezirea suprafeței) 
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Tabel cu produsele din sistem și prețurile promoționale: 

Produs 

    

Histolith® Trass-

Vorspritzputz 

Histolith® Trass-

Porengrundputz 

Histolith® Trass-

Sanierputz 
Histolith® Feinputz 

Ambalaj 30 kg 30 kg 30 kg 25 kg 

Preț promoțional 

(RON/Ambalaj, fără 

T.V.A.) 

48,90 69,90 61,50 46,8 

 

De asemenea, la cerere putem oferta și sistem de tencuieli de asanare pe bază de var hidraulic 

(NHL). 

 

Scopul nostru este de a oferi o soluție completă, atât tencuielile de asanare, cât și vopsele 

profesionale pentru fațade cu performanțe de top (clasa W3 de absorbție de apă și clasa V1 de 

permeabilitate la vaporii de apă = fațade durabile, cu protecție pe termen lung împotriva acțiunii apei și cu 

permeabilitate la vaporii de apă pentru uscarea rapidă a zidăriei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru informații suplimentare, ajutor pentru ofertare și alte întrebări, vă rog să mă contactați. 

Succes în activitate! 


