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Fişa tehnică   

ADEPLAST
®

 

TENCUIALĂ DECORATIVĂ  

MINERALĂ 

ADEPLAST EDELPUTZ 
Granulaţie de până la 2,0mm  

Cod produs: EDP-A; EDP-AN 
 

EFECT:  

 lucrabilitate uşoară, 

 aderenţă foarte bună, 

 suprafaţa foarte uniformă, 

 rezistenţă la intemperii excelentă, 

 culoare albă şi alb-natur 
 
DATE   TEHNICE: 

 compoziţie: ciment alb, adaosuri minerale, polimeri de imbunătăţire a aderenţei, plastificatori  

 necesar de apă: 0,22 – 0,24  l/kg  ( 5,5 -  6,0  litri / sac ) 

 timp de găleată: minim 3 ore ( timp în care rămâne lucrabilă o pastă pregătită)     

 destinat pentru: lucrări  în interior şi  exterior  pentru  finisarea tencuielilor minerale 

 culoarea: ADEPLAST EDELPUTZ se fabrică numai în culoarea albă si alb-natur. După aplicare, produsul se 
va acoperi cu Vopsea de Exterior pentru Meseriasi (pentru exterior) sau cu SUPER VOPSEAUA 
MESERIAŞULUI (pentru interior), din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM 
                                      

DOMENII DE UTILIZARE: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor minerale pe bază de ciment şi ciment-var 
exterioare sau interioare, precum şi pe alte suporturi minerale, pentru obţinerea de suprafeţe drişcuite de tipul “praf 
de piatra”, cu granulaţia de până la 2,0 mm. 
NU SE APLICĂ PE TERMOSISTEME, MATERIALE SINTETICE, STRATURI DE VOPSEA SAU ULEIURI, 
ZUGRĂVELI. 
NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE.  
NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC. 
 
CONSUM  SPECIFIC: circa 4,0 - 5,0  kg/m2 . 
 
AMBALARE : În saci de 25 kg. 
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SUPRAFAŢA SUPORT: Se aplică pe tencuiala finisată, trasa cu dreptarul si nu driscuita, întărită cel puţin 28 zile, 
curată, şi sănătoasă, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurităţi mecanice.  
ADEPLAST EDELPUTZ se va aplica direct pe suprafaţa uniformă a mortarului de bază bine intărit, cu o vechime de 
cel puţin 28 zile, curată, şi sănătoasă, fără exfolieri, pete de ulei, praf, sau alte impurităţi mecanice.  
În caz de aplicare peste o tencuială veche, se va verifica ca tencuiala să nu aibă goluri, neomogenităţi sau scorojiri, 
pete de ulei, urme de grăsime, gleturi vechi, impurităţi, prafuri etc. Atunci când suprafaţa prezintă crăpături sau 
deteriorări, acestea vor fi remediate prin aplicarea unei mase de şpaclu. În caz de nevoie sau în cazul suportului 
foarte absorbant se va aplica înainte un strat de amorsă, pentru reducerea şi uniformizarea absorbţiei.   
ÎNAINTE DE APLICARE  CU CÂTEVA ORE SUPRAFAŢA SUPORT SE VA UMEZI FOARTE BINE ŞI ADÂNC, LA 
APLICARE URMĂRÂNDU-SE CA PE SUPRAFAŢA SUPORT SĂ NU EXISTE UN FILM DE APĂ.  
 
UNELTE UTILIZATE:  

 găleată 

 amestecător mecanic sau manual 

 mistrie 

 gletieră  

 drişcă din polistiren sau din plastic 
 
APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ: Pasta  din  găleată îşi păstrează proprietăţile timp  de  cel 
puţin 3 ore. 
 
CURĂŢIREA UNELTELOR: Cu apă înaintea întăririi  
 
TEMPERATURA MEDIULUI ÎN TIMPUL APLICĂRII: între +5 oC şi  + 30 oC. Se va evita bătaia directă a razelor 
solare. 
 
PREPARARE: Pulberea se introduce în apă şi se amestecă energic, de preferinţă mecanic până la obţinerea  unui 
 amestec  cremos, omogen, uşor  prelucrabil; pentru reglarea fluidităţii pastei obţinute se mai pot adăuga mici 
cantităţi de apă. Se recomandă  a  se amesteca deodată  cantitatea unui sac sau o cantitate unitară  care se 
utilizează în maximum 3 ore.  Se aşteaptă 10 minute pentru desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou 
energic. 
Se va avea grijă să se utilizeze acelaşi cantitate de apă de amestecare a întregului material, pentru toată suprafaţa 
pe care se aplică.  Consistenţele diferite de mortar aplicat cauzează suprafeţe neuniforme şi ca aspect.  
 
SUPRAFAŢA DEVINE UTILIZABILĂ: 
Suportul  pregătit se UMEZEŞTE FOARTE BINE CU APĂ şi se lasă ca apa să se îmbibe în substrat. ADEPLAST 
EDELPUTZ se pune în operă în echipă de câte doi meseriaşi:  

 unul depune şi intinde materialul uniform, ÎN GROSIME MINIMĂ POSIBILĂ, cu o gletieră metalică, 

 celălalt meseriaş va drişcui cu mişcări circulare imediat mortarul depus cu o drişcă (de exemplu din 
POLISTIREN EXPANDAT). 

 Se va aplica deodată pe suprafaţa intreagă. Legăturile dintre porţiuni deja acoperite şi ceea ce 
urmează a se acoperi se va face după metoda umed pe umed.  

Nu se recomandă umezirea în timpul drişcuirii, deoarece  pot apărea pete de culoare.  

 Suprafaţa astfel obţinută se va lăsa să se întărească minim 3 zile (recomandat 7 zile) după care se va  vopsi 
cu vopsele de exterior din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM. 

 
ATENŢIE!: 
Xi – Iritant. 
R36/37 – Iritant pentru ochi şi căile respiratorii. 
R38 – Iritant pentru piele. 
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R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
S22 – A nu inspira praful. 
S24/25 – A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. 
S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. 
S36/37/39 – A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare, a se proteja corespunzător 
ochii / faţa. 
S38 – În cazul unei ventilaţii insuficiente se utilizează echipament de protecţie corespunzător pentru asigurarea 
respiraţiei. 
S51 – A se utiliza în spaţii bine ventilate. 
 
PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paleţi din lemn.  
 
TERMEN DE VALABILITATE:  12 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi depozitării în spaţii 
uscate.  
 
STANDARD DE CALITATE:   SR EN 998-1:2011 
 
CARACTERISTICI IMPUSE: 

                        
PRODUCĂTOR: S.C. ADEPLAST S.A. 

 
Codul de bare al produsului ADEPLAST EDELPUTZ alb, tencuială decorative minerală, 25 kg. 
 

 
 
Codul de bare al produsului ADEPLAST EDELPUTZ alb natur, tencuială decorative minerală, 25 kg. 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea caracteristicii U/M 
CARACTERISTICI  

IMPUS REALIZAT 

1. Aspect - Pulbere de culoare alba 

2. Aspect după întărire - Netedă fără fisuri sau crăpături vizibile 

3. Granulaţia maximă Mm 2.0 2.0 

4. Densitatea aparentă în stare uscată kg/m³ ------ 1450 

5. Absorbţia de apă prin capilaritate kg/m².min½ W0  0.052 

6. Coeficient de permeab. la vapori de apă   5/20 

7. Rezistenţa la compresiune min. N/mm2 CS III 4.82 

8. Reacţia la foc Clasa A1 A1 


