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 suprafețe netede 

 rezistență la umezeală și îngheț 

 pereții respiră 

 

Aplicații 
 
Tinciul MGA M44 este un mortar destinat lucrărilor de finisare a tencuielior brute la interiorul și 

exteriorul clădirilor. MGA M44 poate fi de asemenea utilizat ca mortar de tencuire sau nivelare în cadrul 
lucrărilor de renovare sau ca mortar de zidărie pentru diverse amenajări de mici dimensiuni. 
 

Punere în operă  
 
Stratul suport: stratul suport va fi curat, uscat și stabil, fară impurități care pot micșora aderența. 

Înainte de aplicarea tinciului, stratul suport va fi umezit până la saturație. Straturile suport cu absorbție ridicată 
de apă (tencuială veche, caramidă, B.C.A.) vor fi amorsate cu amorsa universală MGA F70. 
 
Preparare: conţinutul unui sac de 25 kg  se adaugă în 5÷5,5 litri de apă curată și rece și se omogenizează. 

 pentru obținerea performanțelor maxime ale tinciului este necesară reamestecarea după 10 min  
 

 
Aplicare MGA M44 se aplică pe suport în strat subțire, într-o cantitate suficientă pentru realizarea 

planeizării acestuia. Din momentul în care materialul aplicat se întărește suficient, acesta poate fi finisat prin 
umezire ușoară urmată de drișcuire.  
 

 MGA M44 este nu este recomandat ca finisaj la termoizolarea fațadelor 
 

Recomandări 
 
Produsul se aplică atunci când temperatura aerului, a produsului şi a suportului este în intervalul 5o-

30oC.  
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Caracteristici de performanță 

 
Rezistența la compresiune CS IV (≥ 6 N/mm2) 

Aderența la beton ≥ 0,3 N/mm2 FP:B 

Absorbtie de apă prin capilaritate W0 

Coef de permeabilitate la vapori de apă, µ ≤ 22 

Clasa de reacție la foc A1 

 

Caracteristici tehnice 
 
Compoziție  ciment Portland, agregate minerale și aditivi sintetici 

Densitate (stare uscată) 1350 kg/m3 

Consum 1,7 kg/m2,mm 

Apa de preparare cca. 5,25 litri apă / 25 kg praf 

Timp de punere in operă 5÷6 ore 

Temperatura de punere în operă 5÷30 0C 

 
 

Depozitare 

 
Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricaţiei tiparită pe ambalaj, în spații uscate și în 

ambalajul original, nedesfăcut.  
 

Ambalare 
 
Saci de 25 kg 
 

Nota  

Informațiile furnizate în această fișă tehnica reflectă cunoștințele noastre de ultimă oră cu privire la 
particularitățile utilizării produsului. Aceste informații fac posibilă utilizarea corectă dar nu se  pot  substitui 
expertizei practice a aplicatorilor/utilizatorilor- care sunt unicii responsabili pentru deciziile asupra scopului, 
momentului și modului de utilizare a produsului și asupra consecințelor acestor decizii. 
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