
ADEZIV PENTRU FAIANȚĂ ȘI GRESIE EXTERIOR 

 
  

 

 

Tip adeziv :  Adeziv   pe   bază  de  lianți  minerali,  clasa  C1T,  conform 

SR EN 12004+A1:2012 

Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi. 

Mod de utilizare : Suprafața suport trebuie să fie bine întărită, curată, 

uscată, fără crăpături, urme de grăsimi, pulberi. 

25 kg adeziv uscat se amestecă cu 6–8 l apă curată, până la obţinerea unei paste 

omogene. Amestecarea se face energic, cu amestecător electric. Se lasă cca. 

10 min (pentru redispersarea aditivilor în faza apoasă), după care se amestecă 

din nou. Materialul astfel preparat se aplică într-un strat de 4 – 5 mm după care 

se întinde cu o mistrie canelată sau cu zimţi. Materialul din găleată se poate 

folosi timp de cca 3 ore. Temperatura de aplicare este de la + 5° C la + 30° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Date tehnice :  
Necesar de apă : 6 l pentru 25 kg material 

Timp de maturare : 5 – 10 min. 

Timp de punere în operă : 2 – 3 ore 

Timp deschis : minim 20 min. 

Timp de întărire : 48 ore  

Aderență inițială prin tracțiune : ≥ 0,5 N/mm2   

Aderență prin tracțiune după imersare în apă : ≥ 0,5 N/mm2  

Aderență prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii : ≥ 0,5 N/mm2  

Aderență prin tracțiune după după cicluri îngheț-dezgheț : ≥ 0,5 N/mm2  

Consum specific : 3 – 4 kg/m2  

Depozitare : în spaţiul uscat, interval de temperatură 5–35 oC   

Ambalare : saci de hârtie a câte 25 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuţi 

cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1200 kg) 

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației 

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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Acest adeziv este utilizat pentru montarea plăcilor neporțelanate de gresie şi 

faianţă, pentru exterior şi are întărire normală ; are rezistență corespunzătoare la 

fenomenul de îngheț-dezgheț și la intemperii (ploaie, zăpadă). Produsul se obţine 

din materiale anorganice cu rol de liere şi polimeri speciali, uşor dispersabili în 

apă, conform reţetei proprii de fabricaţie. Produsul se prezintă ca o pulbere 

omogenă, de culoare gri. 


