NISIP PENTRU CONSTRUCȚII
Nisip spălat și uscat, cu granulație controlată, pentru utilizare la pregătirea
mortarelor de zidărie și tencuire și a șapelor de egalizare, prin amestec cu ciment
sau ciment și var.

Tip material : Nisip spălat și uscat, cu granulație controlată.
Compoziție : Nisip 0-1 mm.
Mod de utilizare : Cu ajutorul unei betoniere se amestecă continuu
conținutul unui sac cu cantitatea corespunzătoare de liant (ciment) și apă, până
la obținerea unui amestec omogen (3-4 minute). La pregătirea mortarului
proaspăt se va utiliza numai apă curată.
Pentru realizarea zidăriei, mortarul se va aplica pe suport, apoi se întinde cu
mistria până la obținerea unui strat uniform, peste care se așează următorul
strat de material de înzidire (cu mortar aplicat și pe capetele ce vor forma
rosturile). Nivelarea stratului de cărămizi se face prin aplicarea de lovituri
ușoare cu un ciocan de cauciuc.
Pentru realizarea tencuielilor, mortarul se aplică manual și se egalizează cu
ajutorulunui dreptar. Suportul trebuie să fie curat, lipsit de grăsimi și pulberi,
aderent la mortare pe bază de ciment.
Pe durata punerii în operă a mortarului, temperatura aerului și a suportului vor
fi cuprinse între 5° C și 30° C. Montajul nu se va executa sub acțiunea directă
a razelor soarelui, pe ploaie sau în curent puternice de aer.

Date tehnice :
Granulație : 0,1 – 1 mm
Umiditate : maxim 0,2%

Consum specific :
Tip / clasă mortar
Nisip 0.1 – 1 mm
Ciment
M 25Z / M 25T (CS II)
30 kg
6 kg
M 50Z / M 50T (CS III)
30 kg
7 kg
M 100Z / M 100T (CS IV)
30 kg
9 kg
Depozitare : pe palet din lemn, în locuir uscate, ferit de intemperii
Ambalare : saci de hârtie a câte 30 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuţi
cu valvă pentru însăcuire, 40 saci pe palet (1200 kg)
Durata de valabilitate : nelimitată
Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.
În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta
medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul,
prezentându-i acestuia ambalajul produsului.
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