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Liant special pentru lucrãri de zidãrie æi tencuialã

MC 12,5

Tenco®
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Domenii de utilizare 

Tipuri æi clase de mortare 
recomandate

Tenco® este un liant special, utilizat la prepararea mortarelor de zidãrie æi tencuialã. Liantul poate fi utilizat æi 
pentru prepararea æapelor uzuale.

Avantajele Tenco® 
Eficienøã Rezultate superioare

  Preparare foarte uæoarã a mortarelor; fiind un liant 
  aditivat, are nevoie doar de nisip æi apã pentru  
  a se obøine mortarul ideal.

Aderenøã superioarã la toate tipurile de blocuri de 
zidãrie (BCA, cãrãmidã, boløari) æi la toate tipurile de 
straturi suport pentru tencuieli.

  Lucrabilitatea mortarului preparat cu Tenco® este  
  excelentã æi se menøine timp îndelungat. Tendinøã redusã de fisurare.

  Tencuire uæoarã æi rapidã, manualã sau mecanizatã. Risc scãzut de eflorescenøã.

  Consum redus de material pe metru pãtrat.
Finisaj îmbunãtãøit al suprafeøelor (poate fi folosit 
pentru mortare decorative – prin adãugare de 
pigmenøi).

  Tencuiala finalã nu mai necesitã gletuire, în cazul  
  utilizãrii nisipului de pânã la 1 mm. Bunã rezistenøã la îngheø, durabilitate.

Tenco® 
MC 12,5
Performanøã în zidãrie æi tencuialã

• Mortare de legãturã  (indiferent de tipul blocurilor 
de zidãrie) pentru realizarea lucrãrilor de zidãrie 
portantã æi neportantã; 

• Mortare pentru tencuialã de interior sau de exterior 
cu aderenøã foarte bunã pe toate tipurile de 
elemente: cãrãmidã, BCA, boløari etc.; 

• Æape uzuale.

Este recomandat pentru prepararea tuturor claselor de 
mortare de zidãrie æi tencuialã: 
• Zidãrie - clasele M1 - M20 cf. SR EN 998-2:2011 

(corespund mãrcilor vechi de mortare de zidãrie 
M10Z - M100Z); 

• Tencuialã (de interior æi exterior) - clasele CS I - CS IV 
cf. SR EN 998-1:2011 (corespund mãrcilor vechi de 
mortare M10T - M100T); 

• Æape curente C5 - C16 cf. SR EN 13813:2011.
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Conform SR EN 413-1:2011

Tenco® 
MC 12,5 - Liant special pentru zidãrie æi tencuialã

La prepararea mortarelor cu Tenco® se utilizeazã nisip 
0-4 mm (tencuialã æi zidãrie), nisip 0-8 mm (zidãrie) sau 
nisip 0-1 mm (tinci). 
Dozajele de liant, agregate æi apã sunt precizate în 
reøetele orientative prezentate atât în ghid, cât æi pe sac.
Recomandãm amestecarea mecanizatã a materialelor 
componente (Tenco®, nisip, apã).

Caracteristicile esenøiale Performanøa
Specificaøia tehnicã 

armonizatã                        

   Componente æi compoziøie [% de masã]:

SR EN 413-1:2011

           - Clincher (K) min. 40

          - Aditivi max. 1
   Timp iniøial de prizã [min.] min. 60

   Stabilitate (expansiune) [mm.] max. 10

   Rezistenøa la compresiune: iniøialã [MPa] min. 7
   Rezistenøa la compresiune: standard [MPa] min. 12.5 
   Conøinut de sulfaøi (sub formã de SO3) [%] max. 3,5

   Conøinut de cloruri [%] max. 0,1

   Conøinut de aer [% de volum] min. 8 æi max. 22

   Reøinere de apã [% de masã]      min. 80 
   Fineøe de mãcinare, exprimatã prin reziduu  
   pe sitã de 90 µm [%]

max. 15

   Conøinut de crom hexavalent [%][1] max. 0,0002

[1] Informaøii suplimentare în Fiæa cu Date de Securitate (public disponibilã pe www.holcim.ro) 

Important!
• Mortarele preparate cu Tenco® nu necesitã adãugare 

de var.
• Tenco® nu se utilizeazã la prepararea betoanelor! 
• Tenco® nu se foloseæte la prepararea mortarelor care 

vin în contact cu ape agresive!

Clasa mortarului 
de  zidãrie

Tipuri de elemente  
de zidãrie

M 10  (M10Z) Cãrãmidã, beton
M5 (M5Z) Cãrãmidã, beton, BCA

M2,5 (M2,5Z) BCA

Mortare de zidãrie
Clase de mortar indicate pentru tipurile 
de elemente de zidãrie:

Reøete orientative pentru mortare de zidãrie
Mortare de zidãrie

Tenco® 
40 kg Nisip uscat Apã

Mortar 
obøinut

M 10 (M 10 Z) 1 sac 40 lopeøi 3 gãleøi 11 gãleøi
M 5 (M 5 Z) 1 sac 50 lopeøi 4 gãleøi 14 gãleøi

M 2,5 (M 2,5 Z) 1 sac 64 lopeøi 5 gãleøi 18 gãleøi

Notã: 
M 10  (cf. SR EN 998-2:2011) este echivalentul  vechiului M 10 Z (cf. 17/1982)
M 5  (cf. SR EN 998-2:2011) este echivalentul vechiului M 5 Z (cf. C 17/1982)
M 2,5  (cf. SR EN 998-2:2011) este echivalentul vechiului M 2,5 Z (cf. 17/1982)

Legendã: 
1 gãleatã = 10 litri
1 gãleatã = 4 lopeøi nisip uscat
1 gãleatã = 4 lopeøi de Tenco®

Atenøie! Volumele de nisip æi apã pot varia în funcøie 
de umiditatea æi densitatea nisipului folosit în lucrarea 
respectivã. Dacã nisipul utilizat este umed, cantitatea de apã 
se reduce astfel încât sã se obøinã lucrabilitatea necesarã.
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Clasa mortarului de  tencuialã Tipuri de suport Perete
CS IV (M100T) Cãrãmidã, beton Exterior, interior*
CS III (M50T) Cãrãmidã, beton Interior
CS III (M50T) BCA Exterior
CS II (M25T) BCA Interior

* pentru condiøii speciale, încãperi cu umiditate ridicate (de ex. sãli de baie, bucãtãrii)

Mortare de tencuialã 
Clase de mortar indicate pentru tipurile de suport:

Reøete orientative pentru mortare de tencuialã
Mortare de tencuialã

Tenco® 
40 kg Nisip uscat Apã

Mortar 
obøinut

CS IV (M100T) 1 sac 30 lopeøi 2,5 gãleøi 9 gãleøi
CS III (M50T) 1 sac 44 lopeøi 3 gãleøi 11 gãleøi
CS II (M25T) 1 sac 58 lopeøi 5 gãleøi 16 gãleøi

Notã: 
CS IV (cf. SREN 998/1-2011) este echivalentul vechiului M100T (cf. C17/1982)
CS III (cf. SREN 998/1-2011) este echivalentul vechiului M50T (cf. C17/1982)
CS II (cf. SREN 998/1-2011) este echivalentul vechiului M25T (cf. C17/1982)

Legendã: 
1 gãleatã = 10 litri
1 gãleatã = 4 lopeøi nisip uscat
1 gãleatã = 4 lopeøi de Tenco®

Clasa mortarului Suprafaøa acoperitã (mp)
CS IV (M100T) 9

CS III (M50T) 11

CS II (M25T) 16

Suprafeøele ce pot fi acoperite utilizând  
un sac de Tenco® de 40 kg

Protejarea suprafeøelor proaspãt tencuite
Suprafeøele proaspãt tencuite trebuie protejate, pânã 
la întãrirea mortarului, de urmãtoarele acøiuni:
• uscare forøatã, care provoacã pierderea bruscã a 

apei din mortarul de pe suprafaøa tencuitã, uscare 
care poate proveni de la curenøi de aer, expunerea 

îndelungatã la razele soarelui, supraîncãlzirea 
încãperilor;

• umiditate mare, care întârzie întãrirea mortarului æi îi 
modificã proprietãøile;

• îngheøarea tencuielilor înainte de uscarea lor.

Grosimea stratului de tencuialã luat în considerare în 
acest tabel este de 10 mm. Pentru grosimi mai mari, 
suprafeøele se reduc proporøional.

Atenøie! Volumele de nisip æi apã pot varia în funcøie 
de umiditatea æi densitatea nisipului folosit în lucrarea 
respectivã. Dacã nisipul utilizat este umed, cantitatea de apã 
se reduce astfel încât sã se obøinã lucrabilitatea necesarã.
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Reøetã orientativã pentru æapã

Æapã
Tenco®
40 kg Nisip uscat Apã

Mortar 
obøinut

 C 16 (S 400) 1 sac 38 lopeøi 2,5 gãleøi 9,5 gãleøi

Notã: Tenco® poate fi utilizat în æape de clasele C5… C16.

Æape uzuale

Legendã: 
1 gãleatã = 10 litri
1 gãleatã = 4 lopeøi nisip uscat
1 gãleatã = 4 lopeøi de Tenco®

Sfaturi utile pentru prepararea mortarelor æi a æapelor
Pentru obøinerea unor lucrãri de calitate, se recomandã:
• pãstrarea corespunzãtoare a sacilor de Tenco®, în locuri 

cu temperaturi pozitive, ferite de ploaie æi umezealã;
• respectarea termenului de garanøie prescris de 

producãtor æi inscripøionat pe sac;
• utilizarea de nisip fãrã impuritãøi;
• respectarea cantitãøii de apã recomandatã;
• respectarea dozajelor în conformitate cu specificaøiile 

produsului (reøeta orientativã);

• umezirea suportului înainte de aplicarea mortarului/ 
a æapei;

• aplicarea mortarului/a æapei la temperaturi ale 
mediului cuprinse între +5° C æi +30° C.

Pentru mai multe detalii privind dozajele orientative 
potrivite aplicaøiei finale æi recomandãrile cu privire la 
punerea în operã, consultaøi indicaøiile de pe spatele 
sacului de Tenco®, precum æi cele din ghidul Tenco® (îl 
puteøi accesa æi pe pagina de internet www.holcim.ro).

Câmpulung Aleæd
Terminale: Bucureæti,   
Livada, Arad, Bistriøa

Produs la: x x -

Livrat de la: x x x

Ambalare  
• Saci de 40 kg – paletizaøi æi înfoliaøi (sacii sunt 

prevãzuøi în interior cu folie de plastic, pentru 
protejarea liantului).

• Ciment cu conøinut redus de crom VI, conform 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), pe toatã 
durata de valabilitate, cu respectarea condiøiilor de 
transport æi depozitare.

Tenco® 
Liant special pentru zidãrie æi tencuialã tip MC 12,5
Conform SR EN 413-1:2011

Termen de valabilitate
90 de zile de la data însãcuirii, cu respectarea 
condiøiilor de transport æi depozitare din ghid æi  
Fiæa cu Date de Securitate.

Atenøie! Volumele de nisip æi apã pot varia în funcøie de umiditatea æi densitatea nisipului folosit în lucrarea respectivã. Dacã nisipul utilizat 
este umed, cantitatea de apã se reduce astfel încât sã se obøinã lucrabilitatea necesarã.
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