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Baumit HL Manu
Tencuială manuală pe bază de 
var hidraulic

	� Permeabilitate ridicată la vapori
	� Contracții reduse
	� Nu produce eflorescențe

Produs Mortar de tencuială predozat pe bază de var hidraulic, utilizat pentru renovarea clădirilor la interior si exterior.

Compoziție Var, var aerian, puzzolane, ciment alb (în cantitate redusă pentru reglarea prizei).

Proprietați Tencuială minerală predozată pentru interior şi exterior cu aplicare manuală cu o permeabilitate ridicată la vapori si contracții reduse. 
Nu produce eflorescente.

Domeniu de aplicare Pentru tencuirea manuală a oricarui tip de zidarie la interior si exterior.

Date Tehnice Clasificare: R-CS II-Wc 1
Grosimea maximă a stratului: 25 mm
Rezistența la compresiune la 28 de zile: clasa CS II 
Absorbția de apă prin capilaritate: ≥ 0.3 kg/m² (dupa 24 ore)
Rezistența la difuzia vaporilor: 5 / 20 (valori tabelare EN 1745) 
Densitate in stare uscată: 1520 kg/m³ 
Conductivitate termică ʎ: 0.45 W/mK (valori tabelare EN 1745) 

  HL Manu 25 kg

Granulă maxim 1 mm 

Consum 14.5 kg/m²/cm 

Acoperire 1.7 m²/cm/sac 

Necesar apă 5 - 6 l/Sac 

Formă de livrare sac 25 kg, 1palet = 54 saci = 1350 kg

Depozitare 12 luni pe paleţi din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut, la loc uscat, pe palet de lemn infoliat.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Verificarea suprafeţei suportului se va face in conformitate cu normele si legislatia în vigoare.
Suportul trebuie să fie curat, uscat, ferit de îngheţ, fără praf, să nu fie hidrofob, să nu prezinte eflorescenţe, să fie rezistent şi lipsit 
de porţiuni neaderente.
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Pregatire suport Suporturile se vor amorsa cu Baumit NHL Pre – Amorsa pentru tencuieli din var hidraulic sau Baumit Sanova Pre – Amorsa pentru 
tencuiala de reparatii.
Înainte de amorsarea suportului, toate golurile si canalele se curăţă, se umezesc uşor şi se umplu cu tencuială Baumit HL Manu. 
Timp de asteptare 2-3 zile.
Dupa pregatirea suportului si respectarea timpului de uscare a eventualelor reparatii, suprafata se va amorsa.
Timp de aşteptare: minim 3 zile.

Aplicare Materialul se amestecă într-un malaxor cu cădere liberă cu circa 5-6 litri apă curată timp de 3-5 minute şi se aplică cu mistria pe 
suprafaţa amorsată în prealabil si uscată.
Tencuială se va aplica cu mistria pe perete si se nivelează cu dreptarul.
După intărire suprafata tencuielii se rascheteaza cu rabotul, se umezeste cu apă si se driscuie cu drisca cu burete.
Suprafetele proaspăt tencuite se vor proteja de o uscare prea rapidă (se mentin umede minim 2 zile).
In situatie aplicarii unei grosimi mai mari de 25 mm, aplicarea se va face în straturi succesive iar timpul de aşteptare intre straturi 
este de minim 1 zi si maxim 2 zile.
Timpul de aşteptare (uscare) înaintea aplicarii finisajului este de circa 4 săptămâni sau minim 10 zile pentru fiecare centimetru 
grosime de tencuială.

Recomandări Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie să fie cuprins in intervalul +5º si + 30ºC în timpul aplicării şi uscării.
Posibilităţi de finisare
Interior:
Toate vopselele de interior si tencuielile decorative de interior Baumit.
Pentru a se asigura o eficientă maximă a sistemului se recomandă utilizarea finisajului silicatic ex. KlimaColor, IonitColor
Exterior:
Toate vopselele de exterior si tencuielile decorative de exterior Baumit.
Pentru a se asigura o eficienta maximă a sistemului se recomandă utilizarea finisajului silicatic ex. SilikatColor, SilikatTop

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


