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� Destinat realiz�rii sistemului de termoizolare pe baz� de polistiren 
expandat 

� Aderen�� bun� la suport �i la pl�cile de polistiren 
 
Domeniu de aplicare: 
Adeziv destinat lipirii �i �p�cluirii pl�cilor de polistiren expandat, în cadrul sistemului de 
termoizola�ie cu pl�ci de polistiren, cu fixare mixt� adeziv+dibluri. 
Suportul trebuie s� fie absorbant, solid �i lipsit de substan�e antiaderente: 
- beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile 
- c�r�mid� clasic�, BCA sau c�r�mid� eficient� 
- gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate în prealabil 
 
Preg�tirea suportului: 
- Denivel�rile mici (pân� la 10 mm) se pot egaliza cu adeziv, iar denivel�rile de pân� la 40 

mm, precum �i fisurile sau g�urile, se pot repara folosind mortar de repara�ii cu 
granula�ie mai mare, respectiv DURAZIV PM 47. 

- suprafe�ele absorbante (BCA, gleturi sau tencuieli cu con�inut mic de ciment) trebuie 
amorsate  

- nu se recomand� umezirea suportului înainte de aplicarea adezivului 
- pl�cile din lemn aglomerat (OSB) se vor acoperi în prealabil cu un strat de mortar 

hidroizolant Duraziv PM 45  
- pl�cile de polistiren trebuiesc s� fie lipsite de urme de praf �i umiditate sau condens 
 
Preparare �i aplicare: 
- con�inutul unui sac se presar� în 5-5,5 litri ap� curat�, la temperatura obi�nuit�  
- se amestec� folosind un mixer electric (borma�in� prev�zut� cu amestec�tor) 
- se reamestec� dup� 5-10 minute �i se ajusteaz� consisten�a prin ad�ugare de ap� sau 

adeziv 
Montarea pl�cilor:  
- se aplic� adezivul pe spatele pl�cilor termoizolante, prin întindere cu o mistrie din�at� de 

10x10 mm  
- dac� suportul prezint� neregularit��i (c�r�mid�, BCA, etc) se aplic� în cordon la cca. 3 cm 

de marginea pl�cii de polistiren �i în 3-5  puncte dispuse in interiorul acesteia 
- pl�cile se lipesc prin presare pe suport, apoi se bat cu un dreptar de lemn sau o gletier� 
- se verific� periodic ca placa s� fie acoperit� pe min. 40% din suprafa��  
- dup� 24 de ore de la lipire se pot monta diblurile speciale pentru polistiren �i se poate 

aplica plasa de armare. 
 
Montarea plasei din fibr� de sticl� �i �p�cluirea suprafe�ei: 
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- se aplic� mortarul pe suport cu mistria cu din�i de 10x10 mm 
- se a�eaz� vertical buc��ile de plas� �i se insereaz� în stratul de mortar prin ap�sare cu 

din�ii mistriei  
- se liseaz� mortarul cu partea dreapt� a mistriei din�ate 
- se va evita nivelarea excesiv�, stratul final trebuind s� ajung� la o grosime de 4-5 mm 
- dac� este necesar� aplicarea unui al doilea strat, acesta se va întinde folosind gletiera, în 

strat de 1-2 mm. Nu este recomandat� �i trebuie evitat� udarea �i dri�cuirea materialului. 
- pentru o rezisten�� deosebit� la �oc (de exemplu, pân� la o în�l�ime de cca. 1.5-1.8 m pe 

pere�ii expu�i loviturilor) se poate aplica un al doilea strat de mortar �i de plas�, dup� 
acela�i principiu.  

- Dup� cca. 48 h de la aplicarea ultimului strat de adeziv, se poate trece la aplicarea 
celorlalte elemente ale sistemului de termoizola�ie (amors�, tencuial� decorativ�, vopsea) 

 
Depozitare: In spa�ii acoperite, f�r� expunere la ploaie sau soare 
Ambalare  : saci de 25 kg 
Consum orientativ: între 3 – 4 kg /m2, în func�ie de denivel�rile suportului 
Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabrica�iei înscris� pe sac 
 
Date tehnice:  

Propor�ia amestecului 5-5,5  l ap� / 25 kg adeziv 
Timp de maturare 5-10 minute 
Timp de punere în oper� ≈ 2-4 ore 
Temperatura de punere în oper�  10°C ... 30°C 
�p�cluire dup� min.  24 ore 
Rezisten�� maxim�, dup� 28 zile 
Rezisten�� la temperatur� -30°C … +70°C 
Aderen�a la polistiren expandat (EPS)  ≥ 0,08 N/mm2 

Aderen�a la beton    ≥ 0,30 N/mm2 
 
Responsabilitatea produc�torului pentru performan�a produsului se limiteaz� doar la parametrii defini�i de standardele în vigoare. 
În cazuri atipice (pl�ci cu grosime mai mare de 8 cm, suport special, condi�ii climatice mai c�lduroase etc) trebuie s� se 
efectueze o încercare pe o suprafa�� mic�. În cazul în care rezultatele nu sunt satisfac�toare, trebuie cerut sfatul �i avizul 
produc�torului asupra folosirii acestui produs. 
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