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TEODORICO BAZA NEUTRA 
Finisaje pe baza de tencuiala 

 
 
CARACTERISTICI GENERALE: 
       
Teodorico este conceput dupa retetele traditionale, cu un continut de pudra de calcar, pudra fina de marmura, oxizi pentru 
colorare si diferite tipuri de pamanturi, ulei de in si aditivi, care garanteaza calitatea produsului. Multumita formulei 
inovative, Teodorico permite obtinerea unui finisaj compact asemanator unei pietre de marmura. 
 
TEXTURA: 
 
Teodorico are un aspect granulat – fin. 
 
UTILIZARE:  
        
Se aplica cu succes pe tencuieli clasice, reactioneaza favorabil cu ele, conferind o durabilitate crescuta stratului aplicat. 
Poate fi aplicat cu suces si pe urmatoarele suprafete : 
 Mortaruri din ciment si ipsos 
 Amestecuri cu un continut minim de 30% ipsos 
 Tencuieli existente sau rigips  
 Substante pentru impermeabilitate 
 Rigips 

 
PREGATIREA SUPRAFETEI: 
 
Suprafata trebuie sa fie perfect uscata, curatata de praf, fara pete de umezeala sau alt fel de pete. 
Se aplica un strat de Acrilak, amorsa acrilica incolora, diluata conform fisei tehnice. Aplicarea se poate face cu o pensula 
sau un trafalet cu par scurt in functie de porozitatea suprafetei. 
Dupa cel putin 4 ore se aplica produsul Teodorico cu o gletiera de inox intr un strat subtire. Dupa aplicare se incearca 
eliminarea imperfectiunilor sau a surplusului de material. 
Dupa inca 12 ore se aplica al 2 lea strat de Teodorico,si se finiseaza cu o gletiera pentru stucco inainte de a se usca 
complet. 
Pentru un finisaj  deosebit, in timpul aplicarii, se recomanda umezirea constanta a gletierei pana la obtinerea efectului 
dorit. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
 
Teodorico este prezentat exact in forma in care se aplica, nu necesita diluare cu apa. Se aplica doua straturi cu o gletiera 
de inox. Intre cele doua aplicari este recomandat sa se astepte 12 ore. Se lucreaza pe al doilea strat in timp ce se usuca, cu 
o gletiera cu burete. Efectul de marmura se poate obtine cu o gletiera de inox, care se umezeste constant, pana se obtine 
luciul dorit . A nu se aplica pe vreme ploioasa sau la temperaturi mai joase de 5 grade C. 
Fatadele pe care s-a aplicat produsul trebuie protejate de ploaie cel putin 48 de ore de la ultima aplicare. 

PUTEREA DE ACOPERIRE: 
 
2-3  Kg/Mp In doua straturi 

GREUTATEA SPECIFICA: 
 
1,40 kg/dmc. 



PALETA DE CULORI: 
 
Alb sau conform paletarului Marblestone. 
 
 
MOD DE PREZENTARE: 
 
Recipiente :  5 kg , 20 kg.  
 
TERMEN DE VALABILITATE: 
 
Produsul ambalat este garantat timp de 24 luni daca este pastrat in ambalajul original la temperaturi intre + 5°C SI + 35 °C  
 
SECURITATE: 
 
Contine maxim 60g / litru compusi organici volatili. 
Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de accesul copiilor 
si într-un loc aerisit. 
În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati imediat un medic arătându-ii 
eticheta produsului. Nu lăsati deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă si pe pământ. 
 NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică vine de la cea mai buna experienta a noastra, dar acest lucru nu implică 
nici o responsabilitate  a companiei noastre pentru aplicatii de acest produs, fără controlul nostru. 
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