
Baumit MosaikTop

Produs

Compoziţie

Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Categoria conform
normelor chimice

Depozitare

Asigurarea
calităţii

Livrare

Suport

Prelucrare

Tencuială gata preparată în strat subţire, pe bază de răşini sintetice.

Liant acrilic pur, nisipuri de cuarţ colorate, adaosuri, apă.

Impermeabilă, rezistentă la intemperii şi actiuni mecanice, lavabilă, uşor de aplicat.

Tencuială cu agregate colorate, impermeabilă, deosebit de rezistentă, pentru exterior, 
în special pentru socluri. 

Granulaţie 2,0 mm
Conţinut de părţi solide 80%
Adaos de material agregate de cuarţ colorate

2Necesarul de material 5,5 kg/m
Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ) ca. 110 - 140
Paleta de culori conform paletarului Life
 

Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor 
periculoase se extrage din fişa despre datele de siguranţă (conform articolului 31 şi 
anexa II din ordonanţă nr.1907/2006 a Parlamentului şi Consiliului European din 
18.12.2006) de pe site-ul www.baumit.com sau se solicită fişa despre datele de 
siguranţă de la orice fabrică a producătorului.

Se poate păstra timp de 12 luni, închis, la loc uscat şi ferit de îngheţ.

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi controlul extern al producţiei prin 
organisme notificate.

Cutii de 25 kg, 1 palet = 16 cutii = 400 kg

Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare. 
Planeitatea peretelui trebuie să corespundă normelor în vigoare.
Se aplică pe: tencuieli de var-ciment şi de ciment, drişcuit, pe beton şi alte suporturi 
minerale. Nu se aplică pe: tencuieli proaspete de var, tencuieli termoizolante.
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate 
portantă. Se aplica conditionat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va 
avea atentie la coeficientul de luminozitate al culorii).

Pregătirea suportului
Suprafeţele cretate, respectiv uşor nisipoase se întăresc (de ex. cu Baumit 
PutzFestiger; timp de reacţie 14 zile);
Se înlătură mecanic pojghiţele de lapte de ciment;
Resturile de decofrol se îndepărtează cu jet de abur fierbinte sau cu soluţii speciale din 
comerţ;
Petele de murdărie se curăţă cu Baumit Fassaden Reiniger;
Suprafeţele cu alge se tratează cu substanţe speciale (de ex. soluţie Baumit 
SanierLosung- soluţie antimucegai);
Vopseaua degradată se înlătură mecanic sau cu decapant Baumit;
Suprafeţele deteriorate, respectiv fisurate, se acoperă cu mase de şpaclu, eventual 
armate cu plasă din fibră de sticlă.
Toate suporturile vor fi amorsate în prealabil cu Grundul Universal Baumit (timp de 
uscare minim 24 de ore).

Tencuială decorativă mozaic
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Prelucrare

Indicaţii
şi generalităţi

Recomandări

A se amesteca produsul lent cu mixerul fara a adauga si alte produse. Tencuiala 
mozaic se va întinde cu un fier de glet de inox si se va finisa cu miscari pe aceeasi 
directie cu fierul de glet. A se lucra uniform si fara întrerupere.
Straturi:
1 x Grund Universal Baumit sau Baumit GranoporColor in codurile de culoare din 
tabelul de mai jos (acoperire perfecta!)
1 x Tencuială Mozaic Baumit.

Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeaşi şarjă, sau amestecarea daca 
sunt din diverse şarje.
In scopul de a garanta acoperirea perfecta a suportului, recomandam aplicarea unui 
strat de vopsea Baumit GranoporColor inaintea aplicarii tencuielii MosaikTop, pentru 
urmatoarele coduri de culoare.

      Cod culoare MosaikTop Cod culoare GranoporColor
M 330/M 331/M 332 0892

M 311 0572
M 323 1032
M 314 0332

A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5°C, direct sub razele solare, pe timp 
de ploaie sau pe vânt puternic. Daca se va lucra în aceste conditii, fatada va trebui 
protejata corespunzator. O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase (ex. 
toamna tarzie) pot prelungi timpul de uscare. Dupa uscare dispare culoarea laptoasa a 
stratului proaspat de tencuiala mozaic. Sub actiunea unei umiditati puternice poate 
reveni culoarea laptoasa pentru scurt timp. A se evita solicitarea la umiditate
din stratul suport (ziduri de sprijin, incinte, zona stresinilor etc.). Tencuiala MosaikTop 
nu se recomanda a fi aplicata ca element de design pe suprafete orizontale. Daca 
tencuiala MosaikTop este aplicata in zone cu solicitari mari la umiditate (soclu), 
suportul pe care se aplica trebuie etansat corespunzator impotriva umiditatii 
(hidroizolatii in zona soclului si mortare de soclu ca strat suport). A se respecta 
condiţiile din reglementările tehnice specifice în vigoare.

Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conţinutul tencuielii 
Baumit MosaikTop, este posibilă apariţia unor granule de culoare uşor mai întunecate. 
Nu este un defect de calitate, ci doar un aspect vizual datorat materiilor prime naturale 
folosite la obţinerea tencuielilor decorative de faţadă Baumit.

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.
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