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Mortar adeziv pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante 
din polistiren expandat. Are lucrabilitate mare și aderență bună. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
Parametru Valoare 

Compoziție 
ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat, 
aditivi chimici 

Consum 4 kg / m² în funcţie de grosimea stratului 

Culoare gri 

Timp de punere în operă până la 120 min., în funcţie de condiţiile climatice 

Temperatura de aplicare 5°C÷30 0C 

Compoziție 
ciment Portland, filler, nisip cuarţos selecţionat, 
aditivi chimici 

*) Consumul depinde de tipul suprafeţei, de condiţiile şi de metoda de aplicare. 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafaţa suport trebuie să fie stabilă, plană, întărită, uscată şi fără praf, murdărie, var, grăsimi, ceară şi 

reziduuri de vopsea pe bază de ulei. 
 

PREGĂTIREA PRODUSULUI 
La conţinutul unui sac de 25 kg se adaugă treptat în 5,0 - 5,5 L de apă curată şi rece, se amestecă 
mecanic, până la obţinerea unei paste omogene fără aglomerări. Amestecul se lasă pentru 5 minute în 
repaus, după care se ametecă din nou. 
Timp de prelucrare: până la 120 min., în funcţie de condiţiile climatice. 

 
PUNERE ÎN OPERĂ 
Condiții optime de aplicare 
Produsul se aplică atunci când temperatura (aer, produs, suprafaţa suport) este în intervalul 5°-30°C. 
După aplicare, suprafața trebuie protejată împotriva ploii, vântului sau acţiunii directe a razelor solare, 
pe tot parcursul procesului de uscare / întărire.
  
Unelte 
Uneltele se curăță cu apă inainte ca produsul să se întărească.  
 
Aplicare:  
Lipire: Se foloseşte metoda perimetrală şi a punctului. Astfel, adezivul se aplică pe marginile plăcii într-
un strat de cca. 3 - 5 cm lăţime şi în cel puţin trei puncte de lipire pe mijlocul plăcii (de mărimea unei 
palme).  

 
Şpăcluire: Produsul se aplică cu gletiera pe suprafaţa suport pregatită în prealabil, la grosimea de  2 - 6 
mm. Plasa din fibră de sticlă aplicată peste produsul umed trebuie presată uşor cu ajutorul unui dreptar. 
Produsul care acoperă plasa trebuie nivelat şi finisat. Dacă mai este necesară aplicarea unui strat de 
material adeziv pentru a obţine grosimea dorită, produsul trebuie aplicat înaintea uscării şi întăririi 
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primului strat. Plasele din fibră de sticlă se aplică de sus în jos, iar suprapunerea se face pe cel puţin 10 
cm. 
 
Uscare 
• Timp de uscare înainte de dibluire: min. 48 ore (la 250C și umiditate relativă 50%).  
• Timpul minim după care se poate aplica tencuiala: 7 zile  
• Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.  

Este interzis să se aplice pe timp de ceață, ploaie, vânt puternic sau în bătaia directă a razelor solare. 
 

AMBALARE : 25 Kg 
 

MĂSURI DE SECURITATE
H315-Provoacă iritarea pielii. H318-Provoacă leziuni oculare grave. H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335-Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280-Purtaţi mănuşi 
de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P305+P351+P338-ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă; continuaţi să clătiţi. 
P302+P352-ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P261-Evitați să inspirați praful. 
P370+P378-În caz de incendiu: Se vor folosi pentru stingere nisip uscat, o substanţă chimică uscată sau 
spumă rezistentă la alcooli. P333+P313-În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 
P501-A se elimina conținutul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale sau periculoase. Conține 
ciment cu conținut redus de crom (EINECS: 266-043-4) conform Directivei UE-2003/53/CE. Fișa cu date de 
Securitate disponibilă la cerere pentru utilizatori. 
 

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 
Produsul se depozitează și transportă în ambalajul original închis etanș, pe paleți, în spații acoperite, 
uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 ˚C.  A SE FERI 
DE ÎNGHEŢ ŞI TEMPERATURI EXCESIVE!  
 

Termen de valabilitate 
12 luni de la data fabricaţiei inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original închis etanş, cu respectarea 
condiţiilor de depozitare și transport.  
 
Produs fabricat în sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă. 

 
ISO 9001 ● ISO 14001 ● OHSAS 18001  

Certificat TUV AUSTRIA CERT 

 
Informațiile furnizate în această fișă tehnica reflectă cunoștințele noastre de ultimă oră cu privire 
la particularitățile utilizării produsului. Aceste informații fac posibilă utilizarea corectă dar nu se  
pot substitui expertizei practice a aplicatorilor/utilizatorilor- care sunt unicii responsabili pentru 
deciziile asupra scopului, momentului și modului de utilizare a produsului și asupra consecințelor 
acestor decizii. 
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