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ÎNLOCUIEŞTE UTILIZAREA 
PLASEI DIN FIBRĂ DE STICLĂ

REZISTĂ LA 
DEFORMĂRI

PREVINE APARIŢIA 
FISURILOR ÎN TIMP

Tencuială armată 
cu fibră de sticlă

ADERA 
Fybro

TE SCAPĂ DE PLASĂ

APLICAŢII SUPLIMENTARE

▶ imitaţie de cărămidă aparentă
▶ aspect vintage de tencuială fără finisare
▶ imitaţie de piatră

Vezi filmele de prezentare ale 
produselor noastre pe canalul 
de youtube Siniat România

Nume

Telefon

SUNĂ PENTRU 
O DEMONSTRAŢIE!
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*Preţurile pe sac sunt orientative şi pot varia în funcţie de preţurile aplicate în piaţă la un moment dat
**Timpii de uscare pot varia în funcţie de temperatura din încăpere, umiditatea din atmosferă și curenţii de aer

ADERA FYBRO ÎŢI REDUCE DIN COSTURI

aplicare cu 30-50% mai rapidă 
(faţă de un perete pe care se montează plasă)

aspect impecabil

previne apariţia fisurilor fără plasă de fibră de sticlă

fără glet de nivelare

fără manoperă pentru plasă și glet de nivelare

▶ Înlocuieşte utilizarea plasei din fibră de sticlă - cost 
redus pentru material (fără plasă) şi manoperă

▶ Rezistă la deformări
▶ Previne apariţia fisurilor în timp
▶ Aderă excelent la suprafaţa suport
▶ Izolează termic
▶ Reglează umiditatea încăperii
▶ Este incombustibil
▶ Se aplică rapid - număr redus de operaţiuni (nu se 

mai aplică plasă)
▶ Se poate aplica între 6 - 40 mm într-un strat - mai 

economic decât produsele multistrat
▶ Consum specific redus
▶ Poate fi finisată până la Q3, în funcţie de tipul de 

aplicare - costuri mai mici pentru gletuire
▶ Timp de lucru extins - permite o a doua etapă de 

finisare pentru a obţine o suprafaţă mai bună
▶ Este o tencuială "caldă" datorită proprietăţii 

naturale a ipsosului
▶ Este o tencuială "uşoară". Structura clădirii va fi 

mai puţin încărcată în comparaţie cu alte soluţii 
cum ar fi tencuielile de ciment care sunt mai grele 
şi mai necesită şi 2-3 straturi de glet

AVANTAJE SIMULARE DE COSTURI

▶ Pentru tencuieli interioare (pereţi, tavane) rezistente 
la deformări (cărămidă, BCA, beton)

▶ La îmbinările dintre tipuri diferite de suport (beton-
cărămidă; beton-BCA; cărămidă-BCA)

▶ Pentru renovări
▶ Pentru tencuieli prelucrate ornamental - tip ”Vintage”
▶ Pentru a acoperi diferite tipuri de instalaţii (cum ar fi 

sistemele de răcire / încălzire)

DOMENII DE UTILIZARE

▶ Temperatură de lucru: 5-35 °C
▶ Umiditate < 60%c
▶ Prepararea pastei: cu mixerul sau manual
▶ Aplicare manuală într-un singur strat și/ sau în 

straturi succesive în funcţie de grosimea dorită
▶ În cazul aplicării în straturi, al doilea strat se aplică la 

interval de cca. 60 de minute

CONDIŢII DE APLICARE

Componentă calcul
Tencuială 

ipsos  
ADERA Fybro

UM
Tencuială var 

ciment armată cu 
plasă de fibră

UM
Adeziv armat 
cu plasă de 

fibră
UM

Preţ pe sac 30 ron/25 kg 19 ron/40 kg 15 ron/25 kg

Consum specific 8 kg/mp 15 kg/mp 15 kg/mp

Preţ tencuială /m2 8.00 ron/mp 7.13 ron/mp 9.00 ron/mp

Manoperă 20 ron/mp 17 ron/mp 20 ron/mp

Plasă de fibră 0 ron/mp 2 ron/mp 2 ron/mp

Glet încărcare 0 ron/sac 18 ron/sac 18 ron/sac

Consum specific glet încărcare/m2/3 mm 0 kg/mp 4 kg/mp 4 kg/mp

Cost glet încărcare la 4 mm (două straturi) 0 ron/mp 3.6 ron/mp 3.6 ron/mp

Glet finisare 30 ron/sac 28 ron/sac 30 ron/sac

Consum specific glet finisare la 1 mm 0.6 kg/mp 0.6 kg/mp 0.6 kg/mp

Cost glet finisare la 1 mm 0.9 ron/mp 0.84 ron/mp 0.9 ron/mp

Manoperă glet încărcare 2 straturi 0 ron/mp 14 ron/mp 14 ron/mp

Manoperă glet finisare 7 ron/mp 7 ron/mp 7 ron/mp

Total cost 35.90 ron/mp 51.57 ron/mp 56.50 ron/mp


