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Descriere:

Domenii de utilizare:
▶ Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de cărămidă, BCA 

şi beton
▶ Poate fi deasemenea utilizat şi pentru reparaţii ale tencuielilor vechi, 

deteriorate
▶ Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, 

eflorescenţe sau zone friabile
▶ Tencuiala aplicată trebuie protejată de îngheţ, raze solare directe, și curenţi 

puternici
▶ Se recomandă şi pentru utilizarea în băi şi bucătării

Adera Strato este un mortar unistrat pe bază de ipsos, cu aplicare mecanizată 
sau manuală, pentru interior. Este predozat cu aditivi speciali și perlit pentru a 
constitui un fundament durabil pentru finisarea pereţilor și un consum redus 
de material. În combinaţie cu apa, se formează o pastă omogenă cu timp de 
lucru extins, lucrabilitate bună și o suprafaţă finală la nivel de glet de un alb 
deosebit, gata de vopsit.

Caracteristici:

* Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplineşte cerinţele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Compoziţie ipsos, minerale, aditivi

Granulometrie 0-1,2 mm

Necesar de apă (în funcţie de consistenţa 
dorită) 17 litri/25 kg material

Timp de prelucrare 120 minute

Clasa de reacţie la foc A1

Valabilitate 9 luni 

Mod de aplicare manual sau mecanizat 

Temperatura mediului de aplicare minim 5°C - maxim 35°C

Umiditatea mediului de aplicare maxim 60%

Grosimea stratului de material 7-40 mm

Rezistenţa la compresiune minim 2,5 N/mm²

Rezistenţa la încovoiere minim 1 N/mm²

Consum specific 8 kg/m2/cm

Ambalare sac 25 kg - 45 saci/palet

Cod SAP 248554

ADERA

Strato
Mortar pentru tencuieli 
interioare cu aplicare 
mecanizată sau manuală
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Finisare

Finisare

Aplicare
manuală şi mecanizată

În cazul utilizării parţiale, închideţi sacul cu grijă, pentru a putea fi folosit în aplicaţii ulterioare.
Sacii se vor păstra pe paleţi de lemn, în locuri acoperite, uscate şi ferite de intemperii.
Condiţii de depozitare
Se poate îndepărta cu deşeurile menajere biodegradabile.
în mediul înconjurător. Nu se deversează produsul în reţeaua de canalizare.
se poartă mănuşi. Sacul se va ridica, îndoind genunchii şi ţinând spatele drept. Se evită prăfuirea
Se lucrează cu echipament de protecţie adecvat, ochelari şi mască de praf. La utilizări îndelungate, 
Măsuri de protecţie:

  apei
▶ Îmbinările dintre plăcile ceramice trebuie corect executate așa încât să nu permită infiltrarea
▶ Înainte de aplicarea plăcilor ceramice va fi aplicat un material hidroizolant

o gletieră dinţată
▶ Suprafaţa tencuită nu trebuie finisată (se efectuează doar etapa de nivelare). Poate fi folosită
▶ Grosimea de aplicare: minim 1 cm
următoarele:
În cazul aplicării Adera Strato sub plăci ceramice (în băi sau bucătării) vor trebui  respectate 
mecanică. 
Dacă  la  aplicarea  pe  tavane  grosimea  tencuielii  depăşeşte  1  cm,  se  recomandă  ancorare 
Recomandări:

  materialului și fineţea superioară a lui.
  gletuire, calitatea finală a suprafeţei fiind obţinută din gradul de prelucrare, gradul de alb al
  obţinerea unor suprafeţe perfect netede şi plane, li se va repeta operaţiunea de umezire și
  gletuirea. Această pastă ajută la corectarea și finisarea suprafeţei tencuite. Dacă se dorește
  mișcări circulare cu drișca de burete, până la obţinerea unei paste cremoase care să permită

▶ După  circa  120  minute  de  la  aplicarea  tencuielii,  aceasta  se  umezește  și  se  driscuie  prin
  grosimea tencuielii.
  dintre planurile pereţilor sau între pereţi și tavane se va realiza o tăietură cu mistria în toată
  corecţii pentru zonele neuniforme prin procesul de răzuire/ tăiere cu dreptarul. La intersecţiile
  60 minute de la aplicare, înainte de începerea întăririi, pe suprafaţa aplicată se pot executa

▶ După câteva minute de la aplicare, tencuiala se nivelează cu dreptarul. După aproximativ 45-
  mistria pe suprafeţe mici.

▶ Se  aplică  pe  suport,  mecanizat  cu  mașina  de  tencuit  pe  suprafeţe  extinse  sau  manual  cu
Aplicare

  bună de lucru, pentru eficientizarea productivităţii.
▶ Se mixează o cantitate mai mare în cuve până la obţinerea unei paste omogene, cu consistenţă

  sac de 25 kg, este de 17 l.
▶ Întotdeauna se va presăra pulberea în apă și nu invers, cantitatea necesară de apă pentru un
Aplicare manuală:

  După punerea mașinii în funcţiune, se va regla consistenţa pastei înainte de aplicare.
▶ Înainte de aplicare, mașina de tencuit se va racorda la reţeaua de apă curentă și electricitate.
Aplicare mecanizată:
Preparare
colţurile exterioare se vor monta profile de colţ, rezistente la coroziune și fixate cu Adera Strato.
Strato, la intervale de 1,5-2 m. Martorii pot fi executaţi și din fâșii din același material. Pentru 
suprafeţei se fixează iniţial martorii metalici (profile T rezistente la coroziune) cu turte din Adera 
Se va respecta timpul de uscare al amorsei de minim 120 minute. Pentru obţinerea planeităţii 
aplicarea  amorsei  Adera  BetoPrimer  care  să  îmbunătăţească  aderenţa  mortarului  la  suport. 
pentru a micşora absorbţia apei din tencuială. În cazul suprafeţelor de beton se recomandă 
În  cazul  suprafeţelor  suport  puternic  absorbante  se  aplică  amorsa  Adera  Primer  Universal 
Mod de lucru:
▶ Timp de lucru extins
▶ Grad de alb ridicat
▶ Finisaj la nivel de glet, gata de vopsire
Avantaje


