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                                                 Archi + Concrete 
Tencuiala ipsos cu "efect granulat", pentru interior. 

 

CARACTERISTICI GENERALE  

 

         Archi + Concrete  este un strat de tencuiala minerala sub formă de pudră pentru interior, 

avand o formula speciala care respecta patrimoniul tradițional italian. 

 Archi + Concret  se obtine din atenta condimentare de var hidratat, ciment alb, agregate și 

modificatori reologici atent selectati pentru a asigura o lucrabilitate excelentă. 

   

    Granulatia flexibila de Archi + Concrete  și posibilitatea de a se suprapune cu unul sau mai 

multe straturi de Fase Silossanica, acril-siloxan ,culoare deschisa (mat), pentru a se obține un 

efect granulat elegant de ultimă oră, în conformitate cu cele mai noi tendințe în designul pentru 

interior. 

 
UTILIZARI 

 

          Archi + Concrete  realizează efecte estetice ascunse de culori discrete și vibrante. 

Grosimea produsului aplicat asigură o protecție efectivă în timp pentru a sprijini stratul care este 

aplicat. 

 

 
PREGATIREA SUPRAFETELOR 

 

     Substratul trebuie sa fie perfect uscat,fără praf, fără umiditate și pete de grasime sau saruri. 

Reparati neregularitatile suportului si tratati gaurile, crapaturi și reparați lacunele existente, 

Substratul complet curatat înainte de a porni aplicația. 

 
MOD DE UTILIZARE  

 

       Se aplica un strat de amorsa NOVAPRIMER, amorsa acrilica cu particule de quartz,  diluata 

cu 50%-80 % apa, sau o amorsa pe baza de rasini.  Dupa uscarea amorsei (aproxim.  8 ore) se aplica 

aplica primul strat  de Archi + Concrete cu o gletiera de inox . 

Asteptati intre 40 si 90 min (in functie de substrat si conditiile meteo sau temperatura) apoi aplicati 

uniform al 2-lea strat. Lucrați produsul încă umed cu peria cu tepi din plastic sau cu drisca din 

poliuretan, cu miscari sus-jos,stanga-dreapta până la atingerea texturii dorite, tipica produsului.  

       Deasemeni se poate interveni cu un burete marin pentru obtinerea unor striatii dorite suplimentar. 

Așteptați ca produsul sa se usuce partial si apoi neteziti cu gletiera de inox. 

       Dupa uscare, se aplica Fase Silosanica cu o gletiera din burete sau cu un burete marin. 

 

  TIMPUL DE USCARE 

 

 48 ore aproximativ, in functie de tipul de substrat si de rata de absorbtie  

 
   RECOMANDARI  

 

       In timpul procesului de aplicare produsul trebuie protejat de frig si de modificari mari de 

temperatura . 

       Nu se aplica la o temperatura mai mica de +5°C si mai mare de +35°C. 

 
PUTEREA DE ACOPERIRE  

 

       Archi+Concret: 1,3-1,8 kg / m2 (8 -11  mp/sac)  în două straturi în functie de tipul de 

substrat si in functie de grosimea peliculei . 

       Fase Silosanica: 12-15 m2 / l in doua straturi 



 

DILUTIE 

 

   Archi+Concret: primul strat 1:2 apa, al 2-lea strat 1:1 apa 

   Fase Silosanica: diluat 100% cu apa 
 

MOD DE PREZENTARE  

 

      Recipiente : 

Archi+|Concret: Sac de 15 kg 

Fase Silosanica: 1L 

 
TERMEN DE VALABILITATE  

  

      Produsul ambalat este garantat timp de 12 luni daca este pastrat in ambalajul original la 

temperaturi intre + 5 °C si + 35 °C 

 
SECURITATE  

 

       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-i poate sau 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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