
MoMent adeZIV PentrU  
greSIe șI faIanȚă
Pentru plăci ceramice la interior și exterior

LUCrabILItate foarte bUnă
CaraCterIStICI
�� pentru interior și exterior
�� lucrabilitate foarte bună

doMenII de UtILIZare
�� plăci ceramice porțelanate (absorbție apă mai mică de 0,5%) la interior. Dimensiunile 

maxime ale plăcilor neabsorbante 30x30 cm și grosime de min. 6 mm. Se pot placa 
suprafețe standard nedeformabile 
�� plăci ceramice absorbante (grupele BIIa, BIIb, BIII) sau din piatră naturală, teracote, la interior și 

exterior
�� montarea plăcilor cu intrados profilat, la interior și exterior pe toate suporturile, având ca liant cimentul

aMbaLare
�� saci din hârtie 25 kg

PregătIrea SUPrafeţeI de baZă 
Adezivul pentru gresie și faianță Moment aderă la toate 
suprafețele rezistente, curate, uscate, lipsite de substanțe 
antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Se vor îndepărta straturile 
cu rezistență mecanică slabă. Neregularitățile până la 5 mm 
adâncime pot fi reparate cu adezivul pentru gresie și faianță 
Moment în ziua anterioară placării.
La interior:
Amorsarea cu grund a stratului suport este necesară pentru:
  tencuieli de ciment și var (vârsta minimă 28 de zile);
  șape de ciment (vârsta minimă 28 de zile);
   beton (vârsta minimă 6 luni);
  beton celular (BCA);
  plăci de ipsos (umiditate mai mică de 2 %).

Timpul de uscare a amorsei este de max. 4 ore.
La exterior:
Se vor amorsa în prealabil suprafețele absorbante. 

Mod de aPLICare

Conținutul ambalajului se va turna în cantitatea măsurată de apă 
curată, rece, și se va amesteca cu ajutorul unui mixer electric, până 
la obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări. După 5 minute 
se va amesteca din nou, iar consistența materialului se mai poate 
ajusta prin adăugare de apă. Adezivul va fi întins pe suport cu 
ajutorul unei mistrii dințate. Mărimea acestor dinți va fi aleasă în 
funcție de mărimea plăcilor. În cazul în care atât mărimea dinților 
mistriei, cât și consistența adezivului au fost corect alese, placa 
ceramică apăsată pe adeziv nu se deplasează de pe suprafața 
verticală, iar adezivul acoperă cel puțin 70% din intradosul plăcii. 
La exterior și în zonele cu umiditate permanentă, adezivul trebuie 
aplicat atât pe suport, cât și pe placa ceramică, astfel încât să se 
obțină o acoperire de 100% a intradosului plăcii ceramice. Plăcile 
nu se vor înmuia în apă. Ele vor fi montate pe adeziv în cadrul 
timpului deschis specificat (20 min.). Plăcile nu se vor monta etanș. 
Rostul dintre ele va fi de 2 - 15 mm în funcție de mărimea plăcilor 
și de condițiile de exploatare. Rosturile vor fi chituite după cel puțin 
24 de ore, utilizându-se chituri. Mortarul proaspăt în exces se va 
curăța cu apă, iar cel întărit cu mijloace mecanice.

date tehnICe:
Bază:   combinație de ciment cu 

compuşi minerali şi modificatori
Adeziv clasa C1T:  conf. EN 12004:2007+A1:2012
Densitate:  1,42 kg/dmº
Proporția amestecului:  6,5 - 7 l apă pentru 25 kg
Timp de punere în operă:  până la 3 ore (min. 90 min.)
Temperatura de aplicare:   +5˚C ~ +30˚C
Timp deschis:  >20 min.
Timp de maturare:   5 min.
Alunecare:  < 0,5 mm
Rostuire:  după 24 de ore
Rezistență la temperatură:   -30˚C ~ +70˚C
Timp de ajustabilitate:  20 min.
Aderență în mediu uscat:   > 0,5 N/mm²
Aderență în mediu umed:  ≥ 0,5 N/mm²
Aderență după îngheț/dezgheț:  ≥ 0,5 N/mm²
Aderență după îmbătrânire sub acțiunea căldurii:  ≥ 0,5 N/mm²
Consum estimat:  între 2 kg şi 4,8 kg/mª

terMen de VaLabILItate șI dePoZItare

12 luni de la data fabricației inscripționata pe ambalaj, în condiții 
normale de temperatură şi umiditate ale aerului (25°C şi 50% UR). 
A se păstra în ambalajul original, nedeteriorat.

reCoMandărI PentrU eVaCUarea 
deşeUrILor
Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate. Evacuați 
deşeurile de produs întărit ca deşeuri industriale similare 
deşeurilor menajere sau într-un recipient de colectare a deşeurilor 
comerciale/din construcții. Evacuați deşeurile de produs neîntărit 
ca deşeuri periculoase. Codul pentru deşeul de produs neaplicat 
este 010410 şi pentru deşeul de produs aplicat este 170101.

reCoMandărI PentrU SeCUrItate
Conținut redus de cromat. Conține ciment. Are o reacție puternic 
alcalină cu umiditatea, de aceea protejați pielea și ochii. După 
contactul cu produsul spălați imediat pielea cu multă apă. La 
contactul cu ochii, se procedează asemănător și se consultă medicul.


