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CESAL PREMIUM – TENCUIALĂ ROLUITĂ

FISA TEHNICA   FT 18/ 2009                                                                         ST 7/2009

1. Descrierea produsului
Cesal Premium - Tencuială roluită este un produs gata de aplicare fabricat pe bază de răşini 
sintetice, materiale de umplutură, calcar cu diferite granulaţii, adjuvanti.

Tencuiala roluită  este superlavabilă, elastică, flexibilă, hidroizolantă, permeabilă la vapori, 
rezistentă la zgâriere şi lovire,  rezistentă la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, 
variaţii de temperatură, radiaţii solare, poluare etc.

Produsul se livrează  alb sau colorat utilizând  Coloranţi concentraţi din gama CESAL 
COLORADO, obţinându-se 162 de nuanţe conform Cartelei de culori CESAL COLORADO –
Tenciueli decorative.

2. Domenii de utilizare
Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare şi 
exterioare şi ca strat de finisaj în lucrările de termiozolare cu polistiren expandat. 
Se poate aplica pe orice tip de suprafaţa minerală: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton, 
masă de şpaclu etc.

3. Conditii tehnice

PARAMETRII de   CALITATE U.M. VALORI  PRESCRISE
Aspect produs vizual pasta vascoasa cu agregate de

1,0 - 1,5 mm
Substanţe nevolatile (1g/Ø50 mm, 120°C, 25 
min.), min. 

% 82 ± 2

Aspect pelicula uscata - mata, dura cu aspect structurat
Timpul de uscare,la 23oC, partial
                                          total

ore
ore

24
72

Putere de acoperire nr. straturi I
Culoare Se livreaza alb sau gata colorat 

, conform cartelei de culori 
CESAL COLORADO –

tencuieli decorative    
Ambalare kg 25
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4. Consum specific
2,3 - 2,8 kg/mp/strat funcţie de granulaţia produsului
Consumul variază in functie de natura suportului si grosimea stratului. Valoarea exactă a 
consumului se va stabili în urma efectuării unei probe practice.

5. Aplicare
Pregatirea produsului: Înaintea deschiderii ambalajului, se şterg urmele de apă, ulei sau alte 
impurităţi pentru prevenirea contaminării produsului. Se conditioneaza produsul la 15-30°C.  
Inainte de utilizare, produsul trebuie omogenizat în ambalajul original; este extrem de important 
mai ales in cazul tencuielii nuantate, pentru a asigura uniformitatea nuantei. Produsul se dilueaza  
cu apa (max.2%) .
Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenţi organici. 

Pregatirea suportului si aplicarea: 
Suprafaţa pe care se aplică trebuie sa fie compactă, netedă, rezistentă, curată, uscată, degresată şi 
desprăfuită. 

Suport Pregatirea suportului Grunduire -
Amorsare

Aplicarea 
Tencuielii 

Plăci de gips-
carton 

Se curaţă de praf şi impurităţi Amorsarea 
suprafeţei cu 
GRUND 
AMORSA colorata
în nuanţa apropiată

Nediluată sau 
diluată cu max. 
2% apă 

Zugraveli 
existente din var 
sau humă în 
interior

Se înlatură complet prin răzuire 
cu peria sau spaclul, iar zonele 
deteriorate se repară cu materiale 
pe baza de ipsos 

Amorsarea 
suprafeţei cu 
GRUND 
AMORSA colorata
în nuanţa apropiată

Nediluată sau 
diluată cu max. 
2% apă

Zugraveli pe bază 
de dispersii apoase 
rezistente la uzură 
şi frecare 

Se curaţă de praf şi impurităţi Amorsarea 
suprafeţei cu 
GRUND 
AMORSA colorata
în nuanţa apropiată

Nediluată sau 
diluată cu max. 
2% apă

Tencuieli , masă 
de şpaclu

Se curaţă de praf şi impurităţi Amorsarea 
suprafeţei cu 
GRUND 
AMORSA colorata
în nuanţa apropiată

Nediluată sau 
diluată cu max. 
2% apă

Tencuieli minerale 
vechi, foarte 
absorbane

Se curaţă de praf şi impurităţi se imbibă pâna la 
saturare cu ANA 
Amorsă specială 
pentru suprafeţe 
critice

Nediluată sau 
diluată cu max. 
2% apă
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Grundul AMORSĂ poate fi aplicat, în funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei.  După uscare  
AMORSA nu trebuie sa formeze peliculă (strat lucios). Se vor efectua probe pe suprafeţe mici.  
Aplicare se face cu pensula, bidineaua, sau rola. 

Nuanţele din cartela de culori CESAL COLORADO – tencuieli decorative au un caracter 
informativ, în practică pot apărea mici variaţii datorate materialelor naturale utilizate. Din acest 
motiv se recomandă estimarea corectă a necesarului de material pentru a pregăti întreaga cantitate 
de produs. 

Conditii de aplicare 
Temperatura mediu: 12-30°C ; Umiditate relativă mediu: max. 75 % ; Temperatura suportului: 
12-30°C 
Temperatura produs: 12-30°C 
Condiţii improprii de aplicare: temperaturi < 10°C; în bataia razelor solare; pe timp de ploaie; pe 
vânt puternic. 
Echipament de aplicare: aplicare cu fierul de glet din otel inox si structurare cu drişca din plastic 
Curăţare echipament de aplicare: cu apă atât înainte cât şi imediat după utilizare
Grosime strat: Cesal Premium TENCUIALA ROLUITĂ se aplică cu o gletieră din inox cu dinţi 
de 4mm, după care materialul se distribuie uniform cu o rolă de structură, din burete aspru (cu 
suprafaţă cu găuri), în direcţie verticală, apoi orizontală. Ultima operaţiune cu rola se efectuează 
vertical, de sus în jos  sau in diferite directii dupa cum se doreste modelul. Intervalul de timp 
dintre aplicare şi structurare trebuie să fie cât mai scurt, deoarece în caz contrar materialul începe 
să se usuce şi lucrabilitatea sa se reduce. 

6. Termen de valabilitate:
24 luni de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de depozitare precrise

7. Ambalare si transport
Produsul se ambalează în găleţi de plastic de 25 kg. Transportul se realizează cu mijloace de 
transport acoperite. 

8. Depozitare-prescriptii speciale
Produsul  se depozitează în spaţii acoperite, ferite de surse de căldură şi de acţiunea directă a 
razelor solare la temperaturi cuprinse între  5 – 25°C. A se feri de înghet.

9.Măsuri de siguranţă
A se proteja ochii şi pielea. Zonele cutanate care vin în contact cu tenciuala, vor fi bine spălate cu 
apă. La contactul cu ochii, se va spăla cu apă curată şi va fi efectuat control medical de 
specialitate. Se recomandăutilizarea echipamentului caracteristic de protecţie a muncii la lucrările 
de vopsitorie (ochelari  şi mănuşi de protecţie, mască respiratorie). 
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Fraze de securitate:
S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
S 24 / 25 – A se evita contactul cu pielea şi ochii 
S26 – În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist. 
S29 – A nu se arunca la canalizare. 
S62 – În caz de înghiţire, a nu se provoca vomă, a se consulta imediat un medic 
şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 
S7 / 47 – Păstraţi ambalajul închis ermetic şi la o temperatură care să nu depăşească +30°C

Pentru informaţii suplimentare, specialiştii societăţii noastre vă stau la dispoziţie.


