
Prin această informare tehnică, vă punem la dispoziție

un set de informații utile privind lucrul în sezonul rece,

precum și produsele speciale Caparol destinate

aplicării în sezonul rece.

Stimați Parteneri, 

Aplicarea produselor in sezonul rece
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În sezonul rece, deși temperatura aerului este scăzută

(chiar < 0°C) și umiditatea ridicată (>70%), lucrările de

finisaje ale fațadelor nu sunt întrerupte.

Cazuri în care nu se vor aplica produsele pentru exterior

 În condiții de vânt puternic;

 Înainte sau după ploaie și ceață;

 Atunci când gradul de umiditate atmosferică este

foarte ridicat (> 70% - 80%);

 În caz de iminență a înghețului. Peste noapte există

pericol de îngheț!

În perioada de aplicare și pe perioada de uscare a

finisajului, temperatura materialului, a stratului suport

și a aerului nu trebuie să scadă sub minim +5°C

În caz de ploaie și ceață, fațadele vor fi protejate peste

noapte cu prelate pentru schele

Atenție ! Timpii de uscare ai produselor se prelungesc semnificativ la temperaturi scăzute 

(sub +10°C) și umiditate atmosferică ridicată (> 70% - 80%).
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Caparol vă propune un program de produse 

speciale cu “rețeta de iarnă / Winter”

Amphisilan-Fassadenputz K Winter - Tencuieli decorative

pentru fațadă cu structură “bob-lângă-bob”, având rețetă „de

iarnă”

 Temperatura ideală de aplicare:  + 2ºC …+ 8ºC;

 Temp. mediului ambiant și a stratului suport ≥ + 1ºC;

 Umiditatea relativă < 95%;

 Produse rezistente la intemperii după cca. 6-8 ore, în funcție 

de condițiile atmosferice;

 Prezintă un ușor miros specific de amoniac;

 Nuanțabile pe sistemele ColorExpress.

Putzgrund 610 Winter - Grund pentru tencuială aplicabil pe 

straturile de armare minerale

 A nu se amesteca cu produsele cu rețetă normală 

 Termen de depozitare: 6 luni. 

Prețurile produselor speciale "Winter" sunt disponibile la cerere. 

 După cca. 6-8 ore, componentele din rețeta specială creează la suprafață o peliculă

rezistentă la condiții meteo nefavorabile de ploaie și îngheț.

 Evaporarea apei prezente în miezul produsului este totuși ușor întârziată din cauza

formării rapide a peliculei (“efectul de budincă”).

 Prin urmare, este normal ca o tencuială care este uscată la suprafață, să aibă un miez

moale pentru un timp scurt timp.

 Dacă este necesar, în sezonul rece suprafețele vor trebui protejate cu prelate.

 Prin rețeta și conținutul lor, produsele cu calitatea “rețeta de iarnă / Winter” fac

suprafețele mai puțin sensibile la vremea rece și la umiditate.

Funcționarea “rețetei de iarnă / Winter”


