
    
w eber P40 

lip irea i armarea 

       

DESCRIERE  PRODUS 

  

Pulbere de culoare gri pe baz de ciment, adaosuri minerale i con inut de r ini sintetice de calitate 
profesional . 
Produs netoxic cu aderen mare la suport si la polistiren   

DOMENII  DE UTILIZARE 

  

Se utilizeaz pentru lipirea i armarea pl cilor de polistiren expandat. Se aplic pe suprafe e de beton, beton 
u or, beton poros, tencuieli var-ciment, tencuieli vechi i direct pe orice tip de zid rie.

   

MOD  DE  LUCRU 

  

Suprafa a suport trebuie sa fie curat , nedeformabil , uscat i fix , iar fe ele pl cilor de polistiren trebuie 
s

 

fie curate, f r

 

urme de gr simi, uleiuri, praf sau alte impurit i. În cazul în care suprafe ele sunt foarte 
poroase acestea trebuie udate, iar apoi se a teapt pân când pelicula de ap dispare. 

 

Se toarn con inutul unui sac în 6 litri de ap i se omogenizeaz manual sau mecanic

 

cu ajutorul unui 
mixer electric, pana la ob inerea unei paste omogene. Dup ob inerea pastei aceasta  se las timp de 5 
minute, dup care se reamestec  30 de secunde. 

  

Pentru lipire: Mortarul adeziv astfel ob inut se aplic

 

pe perimetrul pl cii de polistiren în lungimea 
canturilor i în câteva puncte (3-6), astfel încât prin presare suprafa a acoperit  de adeziv s

 

fie mai mare de 
40%. Se fixeaz

 

prin ap sare manual , iar planeitatea i verticalitatea se regleaz

 

cu ajutorul dreptarului i 
bolobocului.  
Pentru armare: Mortarul adeziv se întinde cu gletiera zimtata(6x6 sau 8x8 mm) în strat uniform pe 
suprafa a pl cii. Plasa

 

pentru armare(din fibr de sticl ) se aplic pe direc ie vertical cu ajutorul 
gletuitorului, astfel încât fâ iile de plas s se suprapun minim 10 cm. Se aplic imediat al doilea strat de 
past în grosime de cca. 1,5 mm, gletuind suprafa a în a a fel încât plasa s fie acoperit în întregime.

   

PRECAU II

    



    
Temperatura de lucru este de minim +50C i de maxim +300C. 
În timpul lucr rii suprafa a trebuie protejat de razele puternice ale soarelui i de precipita ii.

 
Materialul folosit i suprafa a placat nu au voie s fie expuse înghe ului sau ploii timp de 24 de ore de la 
aplicare. 
Pe vreme rece i cu umiditate ridicat dibluirea pl cilor termoizolante lipite se face numai dup a teptarea 
unui interval de timp potrivit (dibluire de prob ).

 
Uneltele folosite se spal cu ap imediat dup utilizare.

   

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:    1,40 N/mm2  Densitate aparent praf:  1,295 g/cm3  

Aderen a prin trac iune dup imersie 

 

în ap :  
0,60 N/mm2  Granula ie maxim :

  

1 mm 

 

Aderen a prin trac iune dup cicluri de 

 

înghe -dezghe :  
1,10 N/mm2  Apa de omogenizare:  6 L/sac 

 

Timp deschis (dup 10 minute):  0,70 N/mm2  Timp de punere în oper :  2-3 ore 

 

Rezisten a mecanic la compresiune:

  

18,4 N/mm2  Alunecare:  < 0,5 mm 

 

Rezisten a mecanic la întindere din 
încovoiere:  

6,4 N/mm2   Consum:  4-6 kg/m2 lipire 
3-4 kg/m2 armare 

  

CONFORMITATE 

  

Agrement tehnic nr. 007-04/449-2009   

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.

  


