
MORTAR PENTRU TENCUIRE FINĂ (TINCI) 

  

 

Tip adeziv :  Adeziv   pe   bază  de  lianți  minerali,  clasa  CS IV,  conform 
SR EN 998-1:2011. 

Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi. 

Mod de utilizare : Conţinutul unui sac de 25 kg. se amestecă cu cca. 8-9 l. 
apă cu un dispozitiv rotativ electro-mecanic până la obţinerea unei paste 

perfect omogene; după o pauză de cca. 10 minute se mai omogenizează din 

nou 2 – 3 minute; pauza de 10 min. este necesară pentru dispersia completă a 

aditivilor în mediul lichid apos. Suportul se stropeşte cu apă, se lasă să se 

zvânte după care tinciul se aplică cu gletiera în strat de 1-2 mm. Se aşteaptă 

cca. 1 oră după care stratul de tinci se umezeşte după care se drişcuieşte pentru 

obţinerea suprafeţei uniforme. 

Acest material se utilizează în intervalul de temperatură +5 ... +30°C, fără 

expunere directă la razele solare. După cca. 72 ore se poate aplica finisajul 
final. Pasta de tinci trebuie aplicată în întregime în maxim 1 oră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date tehnice :  
Necesar de apă : 8 - 9 l pentru 25 kg material 

Timp de punere în operă : 1 – 2 ore 

Densitatea aparentă în stare întărită : 1450 kg/m3 

Rezistența la încovoiere : ≥ 3,4 N/mm2 

Rezistența la compresiune : ≥ 12 N/mm2 

Coeficientul de absorbție a apei : < 0,07 kg/m2.min0,5   

Permeabilitatea la vapori de apă :  0,0706.10-10  kg/m.s.Pa  

Coeficientul de permeabilitate la vapori de apă : ≥ 27,7 

Aderență și mod de rupere (suport beton) : ≥ 0,5 N/mm2  

Consum specific : 3 – 4 kg/m2  

Depozitare : în spaţiul uscat, interval de temperatură 5–35 oC   

Ambalare : saci de hârtie a câte 25 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuţi 

cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1200 kg) 

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației 

Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii. 

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta 

medicul.  În  cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, 

prezentându-i acestuia ambalajul produsului.  
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Mortar  utilizat pentru obţinerea stratului de finisaj fin care se aplică pe 

tencuielile brute, înainte de gletuire, zugrăveli, aplicarea de tencuieli decorative 

etc. Nu fisurează şi este rezistent fizico-mecanic la agenţii atmosferici datorită 

componentelor pe care le conţine. 


