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SikaMur
®
 Finish 

Tencuială pentru zidărie, cu grad ridicat de difuzie, pe bază de 
lianŃi hidraulici sau antrenori de aer 

InformaŃii generale 
 

Descriere Mortar uscat preamestecat, aplicabil in grosime redusă, pentru tencuială cu 
proprietăŃi de difuzie a vaporilor de apa, pe bază de agregate calcaroase, 
cimentoase şi silicioase, dimensiunea max. a particulei 0,6 mm. 

Zone de aplicare  

 

Realizat special pentru tencuirea zidăriei de ciment şi var/ciment. Pentru finisarea 
zidăriei expusă la umiditate capilara ascendenta, tratată cu SikaMur Dry- tencuială 
desumidificantă de asanare. 

Avantaje ���� Grad ridicat de difuzie a vaporilor de apa 

���� AderenŃă excelentă pe stratul de bază 

���� Uşor prelucrabil 

���� Finisare excelentă 

Caracteristici  

Culoare alb 

Prelucrabilitate ConsistenŃă plastic – tixotropică (poate fi aplicat cu mistria) 

Depozitare Durata de depozitare în ambalajele originale nedeschise, bine etanşate, cu toate 
măsurile care se aplică de obicei pentru produsele pe bază de ciment: 6 luni 

Ambalare Saci de 25 kg  

Date tehnice  

CerinŃe privind 
amestecarea cu apă 

30 – 35% la greutatea produsului; 7,5 ÷ 8,75 litri pe sac de 25 kg 

Acoperire 1,10 kg acoperă 1 m2 pentru 1 mm grosime a produsului aplicat 

Dimensiune maxima a 
agregatelor 

0,6 mm  



 

   

 

Procedură de 
utilizare 

 

InstrucŃiuni de utilizare  Pregătirea suprafeŃei 

Tencuiala realizată cu SikaMur Dry va avea un finisaj cu margini drepte şi va fi 
umezită înainte de aplicare. 

Tencuiala pre-existentă trebuie curăŃată cu atenŃie îndepărtând toate particulele 
desprinse şi reziduurile de produse peliculare. 

Amestecarea produsului 

AmestecaŃi SikaMur Finish cu apă 30-35% (din greutatea produsului) cu ajutorul 
unui mixer cu ax vertical sau a unei bormaşini.  

Produsul poate fi prelucrat mai bine dacă este lăsat să se liniştească câteva 
minute. 

Aplicare 

AplicaŃi SikaMur Finish în straturi groase de 2 – 3mm cu ajutorul unei mistrii plate si 
finisaŃi-l cu drişca. 

AtenŃie Tencuiala de bază pe bază de mortar de ciment si var poate fi finisată cu SikaMur 
Finish chiar şi după întărire. 

Vopseaua ulterioara va fi aplicată după perioada adecvată de întărire (3 
săptămâni). 

Pe structurile cu umiditate ascendenta şi care sunt tratate prin metoda SikaMur Dry 
+ SikaMur Finish, vopseaua de acoperire trebuie să prezinte un grad ridicat de 
difuzie, cum ar fi produse din gama SikaMur Color – adică pe bază de var, acrilice 
sau siloxanice.  

Temperatura de aplicare: de la +50C la 300C 

Reguli de 
siguranŃă  

Măsuri de precauŃie Nu sunt necesare măsuri de precauŃie speciale. 

În cazul în care produsul intră în contact cu pielea sau ochii, clătiŃi-vă cu apă rece 
din abundenŃă. 

Ecologie Nu aruncaŃi recipientele goale în mediul înconjurător. 

ObservaŃii legale InformaŃiile şi în special recomandările privind aplicarea şi utilizarea în curs a 
produselor Sika sunt oferite cu bună credinŃă în baza cunoştinŃelor şi experienŃei 
actuale ale companiei Sika cu privire la produsele respective, pentru cazul în care 
acestea sunt depozitate, manevrate şi aplicate în condiŃii normale în decursul 
perioadei lor de valabilitate. În practică, diferenŃele dintre materiale, straturile de 
bază şi condiŃiile reale de pe şantier sunt în aşa fel încât nici o garanŃie cu privire la 
vandabilitatea sau utilitatea lor de a fi folosite într-un anume scop şi nici o 
răspundere cu privire la orice fel de relaŃie legală nu pot fi derivate din prezentele 
informaŃii sau din vreo recomandare scrisă sau orice altă consultanŃă oferită. 
Trebuie respectate drepturile de proprietate ale terŃilor. Toate comenzile vor fi 
acceptate în conformitate cu condiŃiile noastre actuale de vânzare şi livrare. 
Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna ultima versiune a Fişei de date tehnice 
pentru produsul în cauză, o copie a acesteia putând fi obŃinută la cerere sau 
accesată pe Internet la adresa: „www.sika.ro”. 
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