
SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR 
Aditiv pentru mortar – înlocuitor de var 
Utilizare: 
SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR este un aditiv pentru plastifierea şi 
afânarea tencuielilor preparate în construcţii care face posibilă utilizarea tencuielilor fără var 
sau reducerea catităţilor de var utilizate. Avantaje: datorită porozităţii ridicate se poate folosi 
cu succes şi la tencuirea clădirilor vechi cu igrasie. Îmbunătăţeşte aderenţa între 
cărămizi.Creşte rezistenţa mecanică a tencuielii. Tencuiala se aplică mai uşor şi se poate 
netezi într-un interval mai lung. 
Depozitare: 
Se poate utiliza 24 de luni de la data fabricaţiei înscrisa pe etichetă în ambalajul original 
închis ermetic, depozitat la temperature între 10-40 0C.Spaţiul de depozitare trebuie să fie 
răcoros, uscat, aerisit, ferit de razele solare.Se păstrează ferit de căldură şi surse de aprindere. 
Mod de utilizare: 
Pregătirea mortarului: într-un malaxor mic se toarnă o găleată de apă la care se adaugă aprox. 
0,5 dl ( 3 capace) de SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR iar după amestecare se 
adaugă ciment şi nisip (1 parte ciment şi 3-5 părţi nisip) până la obţinerea consistenţei dorite). 
Dacă materialul astfel obţinut este folosit pentru tencuire se mai adaugă 1 lopată de var stins 
pentru o lucrabilitate mai bună. La betoane: SMILING HOUSE PAINT STORE PLASTAIR 
se poate adăuga la beton în proporţie de 0,1% pentru îmbunătăţirea prelucrabilităţi, 
durabilităţii, rezistenţei la îngheş şi sare. 
Norme de protecţia muncii: 
R36/38 Iritant pentru ochi şi piele 
S1/2 Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor 
S26 În cazul contactului cu ochiise spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist 
S45 În caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil a i se arata 
eticheta). 
Produs ecologic, netoxic, din compuşi naturali, uşor alcalin. 
Culoarea: maro închis 
Miros: specific 
Punct de autoaprindere: nu are 
Produs neinflamabil 
Densitatea: 1,02 g/cm3 (25 oC) 
Hidrosolubilitate nelimitată la 20 oC 
pH: 9,1-9,2 
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3. Összetétel, információk az összetevőkről 
3.1. Ismert alkotóelemek: szintetikus alapu natrium-lauril-eter-szulfat vizes oldata.. 

 



3.2. A termékben előforduló anyagok és koncentrációjuk: 

 

Megnevezés  Koncentráció  

tartomány %  

Osztályozás  

Veszély-jel Figyelmeztető 
mondat 

Natrium-lauril-eter-szulfat 

CAS-szám: 

68585-34-2 

EU-szám: 

500-223-8 
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