
    
Fi a tehnic : 
weber.set marmo plus 
Adeziv flexibil alb pentru lipirea pl cilor de marmur

      

DESCRIERE  PRODUS 

  

Pulbere de culoare alb

 

pe baz de ciment, adaosuri minerale i r ini sintetice de calitate profesional . Este 
un mortar adeziv aplicabil în pat sub ire. Produs netoxic cu aderen m rit pentru interior i exterior, 
pentru pardoseli i finisaje de pere i.

 

Nu influen eaz culoarea pl cilor.

   

DOMENII  DE  UTILIZARE

   

Se utilizeaz în special pentru lipirea de pl cilor de marmur , marmur

 

compozit , granit de culoare 
deschis , piatr natural , pl ci ceramice i materiale de construc ii similare. Se aplic pe suprafe e de beton, 
beton u or, beton poros, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi, ape de ciment. 
Realizând un amorsaj cu produsul weber GR100 se poate aplica i pe alte suprafe e cu absorb ie de ap 
foarte ridicat sau scazut : beton proasp t, tencuial proasp t , zid rie, gips-carton, pl ci ceramice.

   

MOD  DE  LUCRU 

  

Suprafa a suport trebuie sa fie curat , nedeformabil , uscat i fix , iar fe ele pl cilor de aplicat trebuie s 
fie curate, f r urme de gr simi, uleiuri, praf sau alte impurit i. Betoanele trebuie s aib vârsta de 
maturizare, apele o vârst de minim 28 de zile, iar tencuielile absorb ie medie.

  

Se toarn con inutul unui sac în 7 litri de ap i se omogenizeaz manual sau mecanic cu ajutorul unui

 

mixer electric pân când ob ine i un amestec omogen. Dup un repaus de cca. 5 minute, se reamestec .   

Mortarul adeziv  astfel ob inut se întinde pe suprafa a suport cu ajutorul unei mistrii canelate, dar nu se va 
întinde deodat pe o suprafa mai mare de 1,5 m2. În cazul în care pl cile au dimensiuni mari, adezivul se 
va aplica atât pe suport cât i pe plac . Pl cile se fixeaz pe suprafa a de contact prin ap sare manual pân 
la ob inerea unei suprafe e plane.

 

Pl cile trebuie a ezate în stratul de adeziv în limita timpului deschis (open 
time).   

PRECAU II

   

Temperatura de lucru este de minim +50C i de maxim +300C. 
Se evit b taia direct a razelor de soare i se interzice execu ia lucr rilor în condi ii meteo nefavorabile 
(ploi, z pezi, etc.).

 

Nu umezi i pl cile înainte de placare.

   



    
DEPOZITARE 

  
Pe europale i, în locuri uscate pentru maxim 12 luni.

   
AMBALARE 

  

În saci de hârtie de 25 kg. 
Pale i de 1050 kg (42 saci).

   

DATE  TEHNICE  

     

Aderen a ini ial prin trac iune:    1,7 N/mm2  Densitate aparent praf:  1,350 g/cm3

  

Aderen a prin trac iune dup imersie în ap :  1,2 N/mm2  Apa de omogenizare:  7 L/sac 

 

Aderen a prin trac iune dup ac iunea c ldurii:

  

1 N/mm2  Timp de formare crust :

  

25 minute 

 

Aderen a prin trac iune dup cicluri de 

 

înghe -dezghe :  
1 N/mm2  Timp de ajustare:  15 minute 

 

Open Time (dup 30 minute):  0,6 N/mm2  Timp de punere în oper :

  

2-3 ore 

 

Alunecare:  < 0,5 mm  Pl cile devin practicabile dup : 24 ore

  

Deformarea la întindere prin încovoiere:  2,5 mm (S1)

  

Consum:  3-4 kg/m2 

 

Granula ie maxim :

  

1 mm    

 

Ace ti timpi sunt da i pentru o temperatur de 20oC i

 

o umiditate relativ a aerului de 65%. Valorile mai ri
ridicate ale temperaturii scurteaz , iar mai sc zute m resc ace ti timpi. 

   

CONFORMITATE 

  

Standard de produs SR EN 12004:2008   

DATE  PRIVIND  SIGURAN A  I  SECURITATEA  MUNCII

   

Xi   R36/37  Iritant pentru ochi i sistemul respirator. 
         R43       Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea.          

S2         A nu se l sa la îndemâna copiilor.

          

S24/25  A se evita contactul cu pielea i ochii. 
         S26       În cazul contactului cu ochii se spal imediat cu ap din abunden i se consult

 

                      medicul de specialitate.           
S37      A se folosi m nu i corespunz toare.

  


