
DOMENII  DE UTILIZARE

• acoperirea elasticå a fisurilor pe suprafeøe
verticale sau orizontale de beton, mortar sau
zidårie 

• aplicare în zona de acøionare a sårurilor de
dezgheø, dar nu în carosabil 

• consolele podurilor μi borduri 

• balcoane, terase, cuve, recipienøi 

• în båi, sub pardoseala din gresie 

PROPRIETÅØI

• pastå de ciment cu o elasticitate foarte 
   ridicatå – aplicabilå μi la acoperirea fisurilor 
   la temperaturi negative

• constå din douå componente, livrate în  
   ambalaje gata de întrebuinøare, este uμor de 
   prelucrat 

• permeabil la vapori de apå, împiedicå 
   påtrunderea CO2 μi a umiditåøii, asigurå 
   protecøia betonului împotriva efectelor 
   îngheøului μi ale sårurilor de dezgheø

• datoritå consistenøei sale poate fi aplicatå cu 
   o pensulå sau o bidinea, cu o driμcå de gletuit
   sau poate fi aplicatå prin torcretare în 
   procedeu umed 

• prin posibilitåøile multiple de aplicare μi prin  
   calitatea de acoperire elasticå a fisurilor, D1
   constituie o soluøie durabilå μi economicå ca 
   protecøie superficialå μi material de 
   hidroizolaøie 

• este controlat conform normelor în vigoare μi 
   producøia este certificatå conform ISO 9001
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DATE TEHNICE

                                    Mortar uscat   Lichid de amestecare
 TIP                         KOMPONENTE         KOMPONENTE

                             A                 B
 Stare                                 pulbere                          lichid

 Culoare                             cenuμiu                  alb-låptos

 Material de bazå               ciment                dispersie de 
                                                                             polimer

 Raport de           pårøi în             1                           0,45
 amestecare      greutate

                                                                                         

     AMESTECUL
 Densitatea mortarului                   kg/dm3      cca. 1,70
 proaspåt

 Culoare                                                                  gri 1)

 Rezistenøa la difuzia de vapori             m             � 4*

 Rezistenøa la difuzia CO2                       m          � 200*

 Rezistenøa la tracøiune (28d)         N/mm2            � 0,8

 Acoperirea                    + 20 oC       W 3 mm                0,4

 continuizatå a fisurilor  - 20 oC       W 3 mm                0,2

 Temperatura de lucru                           oC     + 8 – + 30

 Durata de lucru             + 10 oC         min.               180

                                        + 20 oC         min.               120

                                        + 30 oC         min.                 60

 Grosimea minimå                               
mm                   2

 a stratului de acoperire            

 Consum 

 (grosime de strat de 2 mm)               kg/m2        cca. 3,4
 Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
 în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.       

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL SUPORT: trebuie curåøat cu atenøie, pårøile
care ar putea influenøa aderenøa vor fi îndepårtate,
eventual suprafaøa se va sabla sau se va freza. Defec-
tele mai adânci se vor umple cu mortar MS20-
PAGEL. Rezistenøa la tracøiune a stratului suport de
beton trebuie så fie de minimum 1,0 N/mm2. Stratul
suport se va umezi pânå ce nu mai absoarbe apå; su-
prafaøa trebuie så fie fårå oglindå de apå. 

STRAT DE EGALIZARE: Suprafeøele de beton vor fi
acoperite cu un strat de mortar R20/05 sau
MS05 în grosime de minimum 2 mm. La suprafeøe
de beton fårå pori mari, se poate renunøa la mortarul
de egalizare. 

AMESTECAREA: Componenta B se pune într-un vas
curat μi sub agitare lentå se adaugå componenta A cu
o maμinå de gåurit cu vitezå medie. Amestecul celor
douå componente se va realiza timp de 5 minute pânå
la realizarea unui mortar omogen, fårå cocoloaμe, cu
consistenøå plasticå. 

APLICAREA: D1 se va aplica cu bidineaua sau cu
driμca. Pe suprafeøe orizontale se va aplica D1 cu o
perie asprå μi apoi se va driflcui. Datoritå consistenøei
sale, D1 se poate aplica foarte uμor prin torcretare.
Se va evita aglomerarea materialului la coløuri μi 
muchii. 

Temperatura stratului suport trebuie så fie cel puøin
egalå cu temperatura mediului ambiant. La temperaturi
normale, suprafaøa mortarului trebuie driμcuitå în de-
curs de 5 pânå la 8 minute de la aplicare. 

Pentru fiecare fazå de lucru se vor aplica 1,5 pânå la
2,0 kg/m2. În funcøie de grosimea doritå se va lucra în
2 pânå la 4 faze. Intervalul pânå la aplicarea stratului
urmåtor nu trebuie så fie mai scurt de 5 ore μi nici mai
lung de 48 ore. 

TRATAREA ULTERIOARÅ A SUPRAFEØEI: În con-
diøii climatice normale D1 se întåreμte fårå fisuri sau
båμici. Sub acøiunea directå a razelor solare sau vânt
puternic, D1 va fi protejat contra uscårii timpurii (de
exemplu prin acoperirea locului de muncå cu folii).
D1 se întåreμte atât printr-un proces hidraulic, cât μi
printr-o uscare simplå. De aceea întårirea se va înceti-
ni în condiøii de umiditate ridicatå μi/sau la temperaturi
sub 10°C, ceea ce se observå printr-o suprafaøå lipi-
cioaså. D1 poate fi acoperit μi cu o vopsea elasticå,
de exemplu O2DE.

1)   aproximativ RAL 7032
2)   grosime echivalentå a stratului de aer la o grosime 
     a stratului de acoperire de 2 mm
3)   låøime a fisurii

Livrare:             Componenta A: saci 20 kg
                          Componenta B: canistre 9 l

Depozitare:       În ambalaje închise la råcoare μi în mediu         
                          uscat, fårå îngheø

Durata de 
depozitare:       Componenta pulbere:  aprox. 12 luni
                          Componenta lichida:     aprox. 18 luni
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Datele prospectului, sfaturile tehnice μi alte recomandåri se bazeazå pe lucråri numeroase de cercetare, precum μi pe experienøa noastrå. Totuμi ele nu sunt angajante μi nu scutesc clientul de încercarea
aptitudinii materialelor μi a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori μi analize medii. La livrare pot apårea abateri.
Serviciile noastre de asistenøå tehnicå vå stau oricând la dispoziøie.
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