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În lunile următoare, se așteaptă ca în fiecare zi să se înregistreze temperaturi de aproximativ 30°C în 

timpul zilei. Ploile scurte de vară și furtunile cu grindină sunt, de asemenea, frecvente în această perioadă 

a anului, ceea ce duce la scăderi accentuate a temperaturii fațadei. Aceste temperaturi extreme nu numai 

că îngreunează activitatea aplicatorilor, ci pot avea efecte negative asupra produselor de fațadă și, în 

special, asupra aplicării acestora - apare un risc mai mare de deteriorare sau de defecte vizuale. 

Informațiile de mai jos au scopul de a vă ajuta să aplicați eficient produsele Caparol pentru fațade. 

 

 

 

• În lumina directă a soarelui și/sau în combinație cu vântul, există pericolul de evaporare prea rapidă 

a apei(solidificare) din materialul aplicat. 

• Produsele pentru fațade trebuie depozitate ferit de lumina directă a soarelui. Se vor evita 

containerele de șantier deoarece se încălzesc foarte tare. 

• Temperaturile de peste 30°C pot cauza dificultăți la aplicare și pot afecta decisiv capacitatea de 

aderență și rezistență a produselor. 

• Umbrirea fațadelor în lucru poate fi o măsură de ajutor. Totuși recomandăm verificarea temperaturii 

stratului suport înainte de începerea aplicării și pe parcursul acesteia. 

• Dacă aveți îndoieli, amânați lucrările pentru momentele din zi în care temperaturile sunt mai scăzute 

(ex. dimineața). 

• Lucrați "în fața soarelui", adică dimineața devreme pe laturile de sud și de vest, după-amiaza pe 

laturile de nord și de est ale clădirilor. 

• În cazul produselor minerale, se recomandă amestecarea periodică pentru asigurarea proprietăților 

optime de aplicare. 

 

 
 

• Pentru preparare se va utiliza apă curată, cât mai rece posibil. 

• În perioadele cu temperaturi ridicate, adăugați cantitatea maximă de apă indicată pe ambalaj. 

• Evitați expunerea materialul și echipamentul utilizat la aplicare, la lumina directă a soarelui. 

• Materialului care a făcut priză și începe să se întărească, nu poate fi făcut din nou prelucrabil prin 

adăugarea de apă. 

• Din cauza timpului redus de prelucrabilitate, planificarea timpului și a utilizării materialelor sunt 

esențiale. 

 

 

 

 

Sfaturi generale 

Adezivi și mase șpaclu  
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• Se recomandă protejarea fațadelor în lucru cu plase pentru schelă pe tot parcursul lucrărilor. 

• Rețineți: timpii de uscare sunt accelerați semnificativ pentru adezivi și mase de armare (formare de 

crustă, probleme de aderență, fisuri de contracție). 

• Nu lipiți sau armați panourile de izolație care sunt umezite din cauza formării de rouă sau ceață 

dimineața. 

• Produsele sensibile la umiditate (ex. plăcile din vată bazaltică) se vor depozita în spații închise, ferite 

de ploaie. În timpul aplicării sau a întreruperilor în aplicare, aceste produse se vor acoperi și se va 

asigura o ventilație corespunzătoare. 

 

 

• Grundurile de aderență pigmentate reglează absorbția stratului suport și astfel, prelungesc timpul 

de prelucrabilitate al tencuielii de finisare a fațadelor. 

• Cel mai important este să asigurați personal aplicator suplimentar, dacă este necesar, pentru 

structurarea tencuielii decorative, în special pentru obținerea unui aspect uniform și pentru a evita 

evidențierea zonelor de îmbinare (nadele). 

• Aplicarea mecanizată constituie un avantaj în lupta cu timpul uscare(zvântare) accelerat.  

 

 

• Se va evita aplicarea vopselelor de fațadă pe un strat suport încălzit. 

• Acoperirile care pot fi aplicate prin pulverizare airless și/sau aplicarea rațională pot ajuta la evitarea 

zonelor de îmbinare sau cu texturi diferite (urme de rolă). 

• Aproape orice vopsea/acoperire poate fi diluată cu apă, conform indicațiilor din fișa tehnică, iar acest 

lucru va face aplicarea mult mai ușoară. 

• Alegerea unor vopsele de fațadă de culoare închisă și tendința acestora de a se încălzi mai repede, 

chiar și în timpul aplicării, trebuie să fie luate în considerare în prealabil. Sunt disponibile produse 

Caparol TSR, cu o formulă specială, pentru a reduce temperatura în cazul în care se dorește 

aplicarea finisajelor cu nuanțe închise pe fațadă (consultanții tehnici vă stau la dispoziție). 

 

În plus față de aceste informații generale, vă recomandăm consultarea și respectarea informațiilor din 
fișele tehnice ale produselor. 

 

Vă rugăm să aduceți la cunoștința tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri informațiile prezentate în 
acest document. 

  

Termoizolarea fațadelor 

Tencuieli de finisare și grunduri pentru fațade 

Vopsele și acoperiri de fațadă 
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