
 

 

 

 

CalceClima Fino  
Tinci pe bază de var pentru interior  
 
 
 

Utilizare: Tinci pe bază de var pentru interior. Fără ciment. Material de construcţie mineral. 

Suport optim pentru zugrăveli pe bază de var.  
 

Baza produsului: ■   Var hidraulic natural 

■   Var stins  

■   Fără ciment portland  

■   Nisip de calitate superioară  

■   Fără dispersie sau aditivi sintetici  

Proprietăţi: ■ Suport cu aderenţă pentru tencuială 

■  Egalizează absorbţia zidăriei  

Fără substanţe hidrofobizante. Ecologic. 
 
 

Condiţii de prelucrare:  în decursul prelucrării şi prizei temperatura suportului şi mediului înconjurător nu  

trebuie sa scadă sub +5 C. în decursul prelucrării şi prizei, cel puţin 3 zile, suprafeţele trebuie  

protejate de îngheţ. Umiditatea crescută în spaţii interioare împiedică uscarea. Tencuielile de var au 

nevoie pentru priză de C02 din aerul proaspăt, în acelaşi timp elimină umiditate. Din acest motiv spaţiile 

interioare trebuie ventilate. Aparatele pentru dezumidificare nu sunt adecvate  

pentru uscarea suprafeţelor de tencuială (risc de fisuri) şi nu pot fi utilizate.  
 

Suportul: Suportul trebuie să fie curat şi rezistent. Înainte de aplicarea tinciului suportul trebuie 
să nu fi fost îngheţat de mai mult de 7 ore şi să rămână în continuare fără îngheţ.  

 

Amestecarea: La prelucrarea manuală se amestecă la un sac 8,5 litri apă, cu malaxor electric sau 

betonieră. Timpul de amestecare este 2 - 3 minute.  
 

Prelucrare: Cu gletiera se aplică în 2 straturi de 1 - 3 mm, grosime maximă a tinciului final 2 - 4 

mm, se structurează după dorinţă. Mortarul proaspăt trebuie aplicat în decurs de 2 ore. în  

decursul uscării şi prizei trebuie asigurate condiţii adecvate (ventilaţie). Nu amestecaţi cu alte 

materiale. Pentru reducerea riscului de fisuri, la aplicarea pe sisteme de încălzire în perete se 

recomandă aplicarea cu plasă de armare.  
 

Depozitare / Se depozitează în spaţii uscate, pe paleţi de lemn 

Valabilitate: Depozitare / valabilitate 6 luni. 

 
 

Măsuri de siguranţă: Produsul conţine var şi în stare proaspătă reacţionează alcalin. Evitaţi contactul cu 

ochii şi pielea. Protejaţi ochii şi pielea. Pielea stropită accidental trebuie imediat spălată. în cazul 

contactului cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă medicul. Sunt necesare ochelari şi 

mânuşi de protecţie. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 
 
 
 
 

Date tehnice: Cantitate: 25 kg / sac  0  -  0,B mm 

Granulaţie: Apă de cca. B,5 litri / sac 

malaxare: Grosime 

minimă tencuială: 1 mm 

Randament: 6 m
2
 / sac / cm 

Informaţiile referitoare la consum sunt orientative şi pot varia în 

funcţie de starea stratului suport şi tehnica de aplicare. Densitate în 

stare 

uscată: 

Permeabilitate la vapori de 

compresie 28 zile: 

Rezistenţa la încovoiere 

capilară: Conform EN 998 

Informaţii Informaţiile din această 

suplimentare: produs până în prezent. 
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apă u: Valoare pH: Rezistenţa la 

Rezistenţa la compresie 90 zile: 

28 zile: Modul de elasticitate: Absorbţie  

- 1: 

fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest 

Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica 

intemperii sau caracteristicile stratului suport. 

consultanţă vă stă la dispoziţie pentru întrebări 

produsului şi demonstraţii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


