DURAZIV AM 9
ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ - Interior, C1T
INDICAȚII
•
•
•
•

Pentru plăci ceramice de interior: faianță și gresie glazurată
Ideal pentru suprafețe neregulate și încărcări mari la podele
Ușor de amestecat, ușor de aplicat, greu de desprins
Aderență sporită prin aditivare cu cauciuc sintetic

DOMENIU DE APLICARE
Placări la interior, în strat de 4-15 mm, cu următoarele materiale și în următoarele condiții:
•
•
•
•

plăci ceramice de interior (plăci absorbante) și plăci naturale poroase, conform tabel
elemente decorative din gips sau ceramică precum și imitație de cărămidă (aparentă)
plăci de gips-carton, acolo unde nu se dorește utilizarea unei structuri de montanți metalici
se poate folosi și la realizarea de zidării cu cărămizi BCA sau cărămizi clasice

Suportul trebuie să fie absorbant, solid și lipsit de substanțe antiaderente:
•
•
•

beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile
plăci de gips-carton
gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate și șpăcluite în prealabil cu
DURAZIV AM 15 cu Kauciuc®

Pregătirea suportului
Denivelările, fisurile sau găurile se repară folosind mortarul de reparații DURAZIV PM 47.
Suprafețele absorbante (BCA, glet ipsos, tencuieli/șape având conținut mic de
ciment) trebuie amorsate cu o amorsă penetrantă.
Nu se recomandă umezirea plăcilor sau a suportului înainte de aplicarea adezivului.
Preparare și aplicare
Conținutul unui sac se presară în 5,5-6 litri apă curată, la temperatura obișnuită. Se
amestecă folosind un mixer electric (bormașină prevăzută cu amestecător).
Se reamestecă după 5-10 minute și se ajustează consistența prin adăugare de apă
sau adeziv. Se aplică adezivul pe suport, prin întindere cu o mistrie dințată.
La placări în zone cu trafic foarte intens, se aplică adeziv și pe spatele plăcii.
Se așează plăcile în stratul de adeziv, la max. 10-15 minute după întinderea acestuia.
Se verifică periodic ca placa să fie acoperită min. 60% din suprafață.
Se poate circula pe plăci și se poate executa chituirea după 24 de ore.
Depozitare: în spații acoperite, fără expunere la ploaie sau soare

Ambalare: saci de 25 kg
Consum orientativ: între 3 – 4 kg /m2, în funcție de denivelările suportului
Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe sac

