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0 Generalităţi
Prezentele instrucţiuni informează proiectanţii, antreprenorii generali, firmele specializate şi
experţii cu privire la profilele de tencuială şi proiectarea şi utilizarea profesională a acestora.
Tencuiala este în aceaşi măsură element constructiv şi protecţie a faţadei clădirii. Marginile şi detaliile
de construcţie delimitatoare dau linii clare şi pun astfel în practică dorinţele antreprenorului şi ideile
arhitectului. Delimitările de suprafeţe, care sunt realizate cu ajutorul profilelor de tencuială, ajută la
prezentarea clară a contururilor unei clădiri.
În plus cu ajutorul profilelor de tencuială poate fi stabilită grosimea stratului de tencuială aplicat
prevăzut, pentru a optimiza utilizarea azi general uzuală a utilajelor la prelucrarea mortarelor
preparate uzinat şi concomitent pentru a asigura zonele marginale.

1 Specificaţia produsului
Profilele de tencuială servesc la aplicarea dirijată a tencuielii în zona marginilor, colţurilor, rosturilor,
racordurilor din interior şi exterior.
Profilele de tencuială din zona marginilor (muchiilor) şi soclurilor asigură o siguranţă ridicată în cazul
încărcărilor mecanice şi dau în acelaşi timp aspect obiectului de construcţie.
Profilele de tencuială sunt realizate din metal (laminat), împletitură din sârmă şi bandă metalică găurită
din diverse materiale.
Selecţia materialului profilelor trebuie efectuată în funcţie de tencuială şi scopul utilizării. Prin
alegerea corectă a profilelor se evită riscuri, reclamaţii inutile şi daune care rezultă din acestea.
Firma de specialitate ar trebui să ia în considerare, că în cazul prelucrării automate sau manuale a
mortarului de tencuit, găurile sau deschiderile profilului sunt închise complet cu mortar, pentru a se
obţine o legătură cu contact forţat între suportul tencuielii şi profile.
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2 Concepţie / Proiectare şi selecţie
2.1 Garanţie, Ofertare, Depozitare
Producătorii de profile de tencuială garantează conform EN 13658-1 şi EN 13658-2 valabile
calitatea fără cusur a profilelor de tencuială livrate. (Simbol CE). Producţia se realizează conform
certificării ISO sau sistemelor interne de asigurare a calităţii.
În cadrul ofertării şi prelucrării profilelor cu tencuieli şi pe suporturi de tencuială (secţiunea 2.3)
trebuie asigurată compatibilitatea diferitelor materiale între ele şi trebuie realizată conform
tabelului din secţiunea 2.6.
Dacă nu se lucrează conform tabelului din secţiunea 2.6 se atrage atenţia că compoziţia resp.
caracteristicile chimice şi fizice ale tencuielilor utilizate sunt în afara competenţei producătorului de
profile. Din acest motiv în aceste cazuri nu se poate prelua nicio garanţie privind rezistenţa
profilelor de tencuială la coroziune.
Depozitarea produselor până la prelucrare trebuie să se realizeze într-un mediu uscat.

2.2 Alegerea produsului în funcţie de suport
Conform cu funcţionalitatea lucrărilor de tencuială (interior/exterior) sistemul de profile şi
calitatea profilelor trebuie alese şi ofertate cu respectarea următoarelor puncte:
• Utilizare internă sau externă
Materiale de construcţii pentru pereţi de ex. ţiglă, cărămidă / bolţar din var cu nisip, beton, beton
poros, beton uşor, zidărie mixtă
Compatibilitate cu mortarul de tencuit (vezi secţiunea 2.4)
Grad de curăţenie al suportului
Planeitate
Grosime tencuială, alcătuire sistem
Încărcare cu umezeală
Conţinut de sare al suportului (cloruri, nitraţi, sulfaţi)
Alcătuire rost, structură rost
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2.3 Alegerea materialului
În cazul în care tencuiala şi profilele sunt supuse după punerea în operă unei grad ridicat de
umezeală de ex. în încăperi umede, piscine şi băi casnice, trebuie utilizate profile din material
rezistent la coroziune, de ex. din inox.
De asemenea există pericolul de coroziune a profilelor zincate prin utilizarea de materiale cu
conţinut de răşini sintetice, care sunt utilizate în legătură cu lucrările de etanşare şi aplicare
gresie.
În cazul straturilor de tencuială superioare (drişcuială) din tencuieli pe bază de răşini sintetice,
răşini siliconice sau răşini pe bază de silicaţi pe suport mineral, profilele zincate puse în operă
trebuie protejate suplimentar cu un grund de tencuială amestecat cu cuarţ, legat organic
(nediluat), pentru a preveni o eventuală coroziune (vezi şi secţiunea 2.4, nota de subsol 1 din
tabelul de acolo).
În bucătăriile sau încăperile industriale pentru producţia de alimente trebuie utilizate profile
din oţel special.
În zonele de contact cu solul şi/sau zona cu apă pulverizată profilele trebuie protejate contra
umidităţii sau trebuie utilizate profile din inox.
În cazul utilizării de tencuieli de renovare / asanare trebuie concepute/proiectate şi utilizate profile din oţel
special.
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2.4 Alegerea profilului în funcţie de tipurile de mortar
Următorul tabel cuprinde combinaţiile corecte ale profilelor de tencuială şi mortarul de tencuit:

Mortar din gips şi mortar cu
conţinut de gips
Tencuială cu (mortar de) var
Tencuială din var cu ciment
Tencuială cu ciment
Tencuială pe bază de silicaţi
1

Tencuială pe bază de răşini
siliconice
Tencuială pe bază de răşini
sintetice
Tencuială într-un singur strat
Tencuială termoizolantă
Tencuială de renovare/asanare
Tencuieli pe bază de lut
Tencuială de armare organică
Tencuială de armare minerală
Mortar de fixare
1)

În cazul straturilor superioare de tencuială / straturilor finale de acoperire din tencuieli pe bază de răşini sintetice,
răşini siliconice sau silicaţi pe baze (suporturi) minerale, profilele zincate puse în operă trebuie protejate cu un
grund de tencuială amestecat cu cuarţ, legat organic (nediluat).

2)

Aluminiu cu strat de bază /grund (din vopsea).

se admite
nu se admite
nu este indicat
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Observaţii la tabel:
Profilele zincate nu este permis să fie în contact cu profile din aluminiu şi oţel special.
Profilele zincate cu margină PVC netedă nu este permis a fi acoperite cu tencuială. După tencuire
margina din PVC trebuie curăţată imediat. Marginea PVC trebuie să fie rezistentă UV.

Profilele zincate cu margină PVC cu suprafaţă cu rugozităţi nu este permis a fi acoperite cu tencuială.
În cazul rosturilor de dilataţie zona rosturilor trebuie să rămână deschisă (liberă) şi fără mortar /
tencuială.
În cazul profilelor zincate cu strat de acoperire trebuie avut grijă ca acesta să nu fie deteriorat.

2.5 Concepţie / Proiectare şi desfăşurarea lucrărilor de construcţie
Concepţia şi desfăşurarea lucrărilor de construcţie trebuie să fie puse în acord cu regulile general
recunoscute ale tehnicii. În special trebuie avut în vedere ca umezeala să nu aibă niciun fel de
efecte negative asupra profilelor de tencuială resp. asupra tencuielii, prevenindu-se astfel o
posibilă coroziune.
Din acest motiv trebuie avut grijă să se asigure aerisire suficientă resp. uscare rapidă. Trebuie
prevăzuţi timpi de aşteptare lungi de ex. timpii de uscare proiectaţi trebuie planificaţi.
În cazul aplicării tencuielii în dublu strat, trebuie avut grijă ca primul strat să fie suficient de
uscat. Pentru a obţine un grad de uscare şi întărire suficientă a tencuielii pentru prelucrarea în
următoarea etapă, timpul de repaus minim diferă în funcţie de tipul de tencuială şi trebuie luat în
considerare deja la proiectare.
Etapele de lucru trebuie concepute / proiectate corespunzător, astfel încât pofilele de tencuială
zincate din stratul inferior de tencuială să nu rămână timp mai îndelungat neprotejate (fără
tencuială deasupra) expuse la intemperii, de ex. iarna.

päischer Fachver
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3 Punerea în operă a profilelor
3.1 Generalităţi
Profilele, de ex. profilele pentru margini, profilele de închidere, profilele pentru rosturi de
mişcare, colţarele marginale şi profilele de încadrare trebuie să fie zincate sau rezistente la
coroziune conform cu scopul utilizării.
Trebuie avut grijă ca transportul şi depozitarea profilelor să fie adecvate.

3.2 Cerinţe şi verificări ale suportului (stratului suport al) tencuielii
Suportul (stratul suport) pe care se aplică tencuiala trebuie să fie uscat, curat, fără praf şi corespunzător cu cerinţele privind straturile de tencuială de aplicat, să fie absorbant şi portant.
Suprafaţa de perete nu trebuie să conţină niciun fel de săruri sau substanţe străine,
eflorescenţele trebuie îndepărtate.
Verificările suportului pe care se aplică tencuiala trebuie efectuate conform cu metodele
profesionale uzuale, corespunzător cu reglementările naţionale aplicabile.

3.3 Montarea profilelor
Profilele pot fi montate cu mortar de fixare mineral sau cu mortar de tencuit de utilizat
(strat inferior de tencuială minerală sau tencuială într-un singur strat).
Mortarele de fixare cu acceleratori de întărire cu conţinut de cloruri nu sunt indicate pentru
fixarea profilelor zincate.
Accesoriile de fixare utilizate (de ex. cuie zincate) trebuie îndepărtate după întărirea mortarului
de fixare.
Profilele zincate nu este permis să fie în contact cu profile din aluminiu şi oţel special.
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3.4 Scule
Profilele zincate trebuie tăiate cu o foarfecă de tablă sau cu o sculă asemănătoare. Profilele
zincate nu este permis a fi tăiate cu maşina de tăiat şi şlefuit.
Profilele din oţel special este permis a fi tăiate cu maşina de tăiat şi şlefuit. În acest caz trebuie
avut grijă să se utilizeze exclusiv numai discuri de tăiere indicate pentru oţel special.
La rabotare (fr. rabot=rindea) trebuie avut grijă ca stratul de zinc şi/sau straturile de
acoperire ale profilelor să nu fie deteriorate.
Peste marginile profilelor din oţel special nu este permis a se trage cu scule din oţel decapat sau
zincat, pentru că există pericolul coroziunii de contact.

3.5

Influenţa umezelii asupra comportamentului
coroziune a profilelor de tencuială

de

După amestecarea mortarului de tencuit cu apă rezultă un mediu alcalin.
Prin aceasta este atacat stratul de zinc şi descompus limitat în timp. Din acest motiv este
important ca la proiectare şi executare să se aibă grijă să se asigure o uscare rapidă a tencuielii.
În cazul în care acest lucru, dar şi o aerisire suficientă nu sunt garantate, există pericolul de
formare a coroziunii, în cazul utilizării de profile zincate.
Printr-o acţiune excesivă ulterioară a umezelii, potenţialul alcalin încă existent al tencuielii poate fi
reactivat şi reîncepe formarea coroziunii.

3.6 Tipuri de coroziune
Coroziunea metalului apare din cauza clorurilor, dioxidului de carbon sau printr-o combinaţie
de umezeală şi oxigen.
Acestea pot conduce la următoarele forme de coroziune:
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Tip de coroziune
Coroziune generală

Formă
maro

Coroziune punct /
maro / albă
Coroziune în
profunzime tip gaură
Coroziune de contact maro / albă
Rugină albă

albă

Puncte de rugină

orange / maro

Coroziune prin
fisurare

maro

Coroziune
între straturi

desfacerea stratului de
acoperire

11

Cauză
Oţel fără strat de protecţie în aer
deschis
Acţiune a stimulatorilor de coroziune
(de ex. cloruri) pe metale şi oţel special
Atingere a două metale
diferite, dintre care cel ne-nobil
corodează
Coroziunea aluminiului
Coroziune în stadiu incipient, de
suprafaţă într-o grosime încă redusă a
stratului. Adesea declanşată din cauza
umezelii la depozitare şi utilizare.
Apărută prin fisuri ale suprafeţei în
metal
Coroziune în stratul de contact şi stratul
de acoperire. Zona de aderenţă între
suprafaţa metalică şi stratul de
acoperire. Cauzată prin comportamentul
coroziv al stratului de acoperire.
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3.7 Particularităţi
Tencuială de interior
În cazul lucrărilor de tencuit în interior trebuie avut grijă să fie suficientă aerisire şi ventilaţie.
În funcţie de indicaţii (tencuieli într-un strat sau în două straturi) marginea profilului trebuie să
rămână vizibilă sau să fie acoperită.
Tencuială exterioară
În cazul execuţiei de straturi superioare de tencuială (drişcuială) cu o granulaţie < 3mm stratul
superior de tencuială (drişcuială) trebuie astfel aplicat, încât marginea profilului să fie acoperită
şi să nu mai fie recunoscută (vizibilă).
De preferat este utilizarea de profile cu strat de acoperire sau profile din oţel special.
În cazul utilizării de profile zincate cu strat de acoperire resp. profile din aluminiu cu strat de
acoperire este necesară o acoperire cel puţin în grosimea şlamului mortarului.
Profilele zincate cu margină PVC netedă nu este permis a fi acoperite cu tencuială în zona marginii.
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NF A 91-131 Straturi de acoperire metalice - Depuneri electrolitice de zinc şi cadmiu
pe fier sau oţel [fr.]
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4.2 Instrucţiuni - informativ
Directive de prelucrare pentru suporturile de tencuială - 12/1996;
Asociaţia de lucru austriacă, Tencuială, (A)

Directivă pentru execuţia de rosturi de mişcare, racorduri de tencuială şi închideri de tencuială,
ediţia a 3-a - 06/2007;
Asociaţia de lucru austriacă Tencuială (A)
“Tencuire la temperaturi ridicate şi joase“ - 08/2001;
Ed.: Asociaţia de lucru austriacă Tencuială (A), Consorţiul firmelor elveţiene pentru zugrăveli şi
lucrări de ipsosărie (SMGV), Asociaţia federală Amenajare şi Faţade (anterior Asociaţia
meşteşugărească pentru lucrări de stucatură)
Directiva racorduri la ferestre şi rolete la tencuială, construcţie uscată şi sistem de legătură
termoizolaţie, ediţia a doua - 10/2010;
Ed.: Asociaţia profesională a stucatorilor Baden-Württemberg, Stuttgart (D) et al.
Utilizarea de tencuieli exterioare şi termoizolaţie exterioară tencuită în zonele de soclu 07/2006;
Ed.: Asociaţia elveţiană a firmelor producătoare de gips şi produse de zugrăvit
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