
Soluţie gata preparată de acetat de aluminiu (aprox. 1%), utilizată pentru tencuiala pe 
bază de var la clădiri istorice.

Acetat de aluminiu, apă 

Măreşte hidrofilia, respectiv capacitatea de absorbţie a stratului suport; fără miros specific.   

Pentru îndepărtarea crustelor neabsorbante şi îmbunătăţirea porozităţii structurii şi a capacităţii 
de aderenţă a tencuielilor de var.

Densitatea aprox. 1 kg/l
Valoarea pH aprox. 4
Consum de material aprox. 0,2 l/m² pentru fiecare strat
Productivitatea aprox. 60 m²/bidon

12 luni pe paleţi din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiţii de depozitare la loc 
uscat și ferit de îngheţ.

Supraveghere proprie de către laboratoarele noastre.

Bidon 12 l

Pregătire strat suport
Stratul suport trebuie să fie cu capacitate portantă şi uscat, fără praf, fără eflorescenţe şi 
particule friabile.

Prelucrare
Soluţia Baumit Tonerdelösung nediluată se aplică la saturaţie pe stratul suport, cu pensula, 
bidineaua sau trafaletul, sau cu un aparat de stropit. În cazul unui strat foarte gros al crustei, 
se recomandă o a doua aplicare. Nu se va prelucra sub + 5 °C. În timpul prelucrării şi al 
perioadei de uscare a materialului, se va proteja de efectul gerului. Restaurarea, respectiv 
lucrările de tencuire sunt posibile după uscare (aprox. 12 ore).

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul 
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de 
cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept 
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă 
Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi 
exploatare în care urmează a fi folosit.

Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
se extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
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