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ARCO  
PERFECT DECOR 

 

Tencuială decorativă structurată 

Granulaţii: 1.5, 2.0 şi 2.5 mm 
 

 

 Descriere produs 
        ARCO Perfect Decor este un produs pe bază de 
dispersie apoasă de răşini acrilo-stirenice, aditivi speciali, 
pigmenţi şi materiale de umplutură. Pelicula obţinută în 
urma aplicării poate fi finisată în structură zgâriată (scoarţă 
de copac) sau drişcuită (bob de orez). Se prezintă sub 
formă de pastă, gata de folosire. Poate fi colorat în masă 
utilizând paletarul de culori ARCO. La solicitare, se pot 
produce nuanţe conform mostrei de culoare prezentate de 
client. 
 

Utilizare 
        Tencuielile ARCO se aplică pe construcţii civile şi 
industriale, la exteriorul şi interiorul clădirilor,inclusiv pe 
soclurile acestora, în scop decorativ şi de protecţie. 
Tencuiala se aplică pe suporturi minerale (masa de şpaclu, 
tencuieli de var - ciment, beton, tinci, straturi vechi şi 

rezistente de vopsele  pe bază de apă). La interior, se poate 

aplica şi pe tencuieli de var-ciment, tinci sau gleturi de 

ciment. 
         Se recomandă ca strat final în cadrul sistemului de 
termoizolaţie. Aplicarea se face într-un singur strat. Nu se 
recomandă aplicarea pe suporturi friabile sau finisări 
realizate cu produse peliculogene pe bază de solvenţi 
organici, var sau humă. 
 
Caracteristici tehnice 

 
 Instrucţiuni de aplicare 
       Înainte de utilizare, conţinutul din recipient se 
omogenizează eficient. Se diluează cu maxim 1% apă 
curată. 

 
 
Suprafaţa pe care se aplică tencuiala trebuie să fie 

rezistentă, uscată, curăţată de praf, iar petele de ulei, săruri 
sau alte materiale rămase trebuie îndepărtate. 

Aplicarea se poate face după minim 5-7 zile de la 
şpăcluire în cazul termosistemelor sau minim 21 de zile în 
cazul tencuielilor minerale. Perioada poate fi prelungită în 
cazul condiţiilor meteo nefavorabile: umiditate ridicată, 
temperaturi scăzute. Suprafeţele vechi trebuie reparate. 
Suprafaţa reparată trebuie lăsată să se matureze şi să se 
usuce în profunzime înainte de amorsare.  

Anterior finisajului se recomandă aplicarea  unui strat 
de grund pentru tencuieli: ARCO Perfect Grund, în 
aceeaşi culoare cu tencuiala în cazul structurilor zgâriate şi 
alb pentru tencuielile drişcuite.  

ARCO Perfect Decor se aplică într-un singur strat, cu 
o gletieră din oţel inoxidabil la o grosime egală cu 
granulaţia tencuielii. Finisarea se face cu o gletieră din 
material plastic cu mişcări circulare sau liniare în funcţie de 
modelul ales. 

Se va lucra uniform şi fără întrerupere, concomitent pe 
toată suprafaţa unei laturi a clădirii, prin procedeul ,,umed 

pe umed”, pentru a se evita apariţia zonelor de contact  
inestetice (nade). 

După aplicare, suprafeţele exterioare vor fi protejate de 
ploaie, soare şi vânt până la uscarea în profunzime. 

Curăţarea uneltelor se face cu apă şi detergent, imediat 
după utilizare. 
 
Condiţii de aplicare 
� temperatură mediu:  5-30 ºC 
� umiditate relativă mediu: max 70 % 
� temperatură suport: 5- 30ºC 
� umiditate suport: max 5 % 
� temperatură produs: 5-30 ºC 

 
Important 
� nerespectarea instrucţiunilor de aplicare poate 

modifica aspectul şi calitatea acoperirii; 
� nu se aplică în  condiţii de umiditate ridicată 

(ploaie, ceaţă, ninsoare), pe vânt puternic sau sub 
acţiunea directă a razelor solare; 

� nu se aplică în condiţiile în care în următoarele 24 
de ore sunt condiţii de ploaie sau îngheţ; 

� în cazul produselor colorate, se recomandă 
utilizarea aceluiaşi lot de produs pentru realizarea 
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Nr Parametrul UM Valoare 

1 Aspect - pastă vâscoasă, omogenă 

2 Densitate, 23 ºC g/cm3 1,8-1,9 

3 
Dimensiune 
particule  

mm 

Gr. 1.5:  (1.0 - 1.5 mm) 
Gr: 2.0:  (1.5 – 2.0 mm) 
Gr. 2.5:  (2.0 - 2.5 mm) 

4 Compuşi organici 
volatili (COV) 

g/l 35 

5 Luciu - mat 

6 Uscare superficială h 4 

7 Uscare în 
profunzime 

h 24 

8 PH  9-10 

9 Culoare  alb sau colorat 
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întregii lucrări, pentru a se evita eventualele 
diferenţe de nuanţă. 

Consum  
       Consumul indicat se referă la suprafeţe  netede şi 
variază în funcţie de grosimea stratului aplicat şi de 
caracteristicile stratului suport. Valoarea exactă a 
consumului se va determina în urma unei probe efectuate la 
faţa locului. 
 

Tip tencuiala Tencuiala drişcuită 

Granulaţie 1.5 2 2.5 
Consum  (kg/ m2) 2,5 2,7 3,2 

Tip tencuială Tencuiala zgâriată 

Granulaţie 1.5 2 2.5 
Consum  (kg/ m2) 2,3 2,5 3,0 

 
Ambalare 

� găleată din material plastic de 4 şi 25 kg 
 
Deşeuri 

� reziduurile uscate constituie deşeuri şi se tratează 
conform legislaţiei în vigoare; 

� nu conţin substanţe periculoase. 
 
Depozitare şi transport 
  Depozitare - în ambalajul original închis etanş, în 
spaţii închise, uscate, aerisite, ferit de acţiunea directă a 
razelor solare sau a altor surse de căldură la temperaturi 
cuprinse între +5 ºC şi +30ºC; 
 Transport - se efectuează în condiţiile descrise 
mai sus,  cu mijloace de transport acoperite. 

 
Fraze de securitate 
S2- A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
S24/25- A se evita contactul cu pielea şi ochii  
S26- În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă 
apă şi consultaţi medicul 
S29- A nu se arunca la canalizare 
S62- În caz de înghiţire,  nu se provoacă vomă, se consultă 
imediat un medic şi i se prezintă ambalajul sau eticheta 
 
Important! A se proteja de tencuială împrejurimile 
suprafeţei de lucru în special sticla, pardoselile ceramice, 
clincherul, piatra naturală, lacul şi metalul. 
 
Reglementări legale 
Compuşi organici volatili (COV) 
Subcategorie produs: ,,Acoperiri pentru pereţi exteriori pe 

substrat  mineral” 
Valoare limita COV, g/l: 75 (2007) / 40 (2010) 
Conţinutul maxim de COV al produsului în starea gata 
pentru utilizare: g/l: 35 
� Produsul nu este inflamabil şi nu are caracter nociv. 
 
Termen de valabilitate 
12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original închis 
etanş, cu respectarea condiţiilor de depozitare 

 
Semnificaţie simboluri 
 

 Utilizat pentru interior şi exterior 

 Produs pe bază de apă 

 Diluat cu max 1% apă 

 Omogenizaţi cu mixerul 

 Temperaturi aplicare, depozitare şi  
                  transport 

 Aplicaţi cu gletiera 

 Citiţi fişa tehnică 

 Consultaţi paletarul de culori Arco 

Uscare superficială/ în profunzime 

 Feriţi de îngheţ 

 Feriţi de ploaie 
 


