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DESCRIERE  PRODUS  

 
Mortar de rostuit pe baza de ciment cu conţinut de răşini sintetice. Este rezistent la abraziune, se aplică şi se 
curăţă uşor. Produs netoxic. 

 
DOMENII  DE UTILIZARE  

 
Se utilizează pentru rostuirea pietrelor naturale cu diferite grade de absorbţie a apei şi forme neregulate, cu 
lăţimea rosturilor intre 5-50 mm. Este recomandat pentru pereţi şi pardoseli, la interior şi exterior.  

 
MOD  DE  LUCRU  

 
Se toarnă conţinutul unui sac în 4,5 litri de apă şi se omogenizează manual sau mecanic, cu ajutorul 
mixerului electric, până la obţinerea unui amestec omogen. După obţinerea unei paste omogene se lasă timp 
de 5 minute, după care se reamestecă  bine.  
Mortarul astfel obţinut se aplică în reţeaua deschisă de rosturi cu mistria îngustă. Surplusul de material se 
înlătură cu mistria şi cu buretele umezit. După 15-30 minute se spală diagonal pe secţiunea rostului cu 
buretele umed. Spălarea se va face cu atenţie, astfel încât rosturile să rămână închise şi netede.  

 
PRECAUŢII  

 
Temperatura de lucru este de minim +50C şi de maxim +300C. 
Se evita acţiunea directă a razelor de soare şi se interzice execuţia lucrărilor în condiţii meteo nefavorabile 
(ploi, zăpezi, etc). 
Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. 

 
DEPOZITARE  

 
Pe europaleţi, în locuri uscate pentru maxim 12 luni. 

 
AMBALARE  

 
În saci de hârtie de 20 kg. 
Paleţi de 1080 kg (54 saci). 

 
 
 

weber.color stone 
Chit flexibil pentru piatră 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 
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DATE  TEHNICE      

Rezistenţa mecanică la compresiune: ≥ 25 N/mm2 

Rezistenţa mecanică la compresiune 
după cicluri de îngheţ-dezgheţ: 

≥ 20 N/mm2 
Consum: 800 g/m2  

Rezistenţa mecanică la întindere prin 
încovoiere: 

≥ 5 N/mm2 

Rezistenţa mecanică la întindere prin 
încovoiere după cicluri de îngheţ-
dezgheţ: 

≥ 4 N/mm2 
Apa de omogenizare: 4,5 L/sac 

Rezistenţa la abraziune: 161 mm3 Timp de punere în operă: 1-3 ore 

Absorbţia de apă - după 30min 
                            - după 240 min 

max. 5g 
max 10g 

Timp de maturizare: 2 zile 

Contracţia:  1,6 mm/m 

 

Placările devin practicabile 
după: 

24 ore 

 
 

Aceşti timpi sunt daţi pentru o temperatură de 20oC şi o umiditate relativă a aerului de 65%. Valorile mai ri
ridicate ale temperaturii scurtează, iar mai scăzute măresc aceşti timpi.  

 
CONFORMITATE  

 
Standard de produs SR EN 13888/2003 
 

DATE  PRIVIND  SIGURANŢA  ŞI  SECURITATEA  MUNCII  

 
Xi   R36/37  Iritant pentru ochi şi sistemul respirator. 
         R43       Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea. 
         S2         A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
         S24/25  A se evita contactul cu pielea şi ochii. 
         S26       În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă 
                      medicul de specialitate.  
         S37      A se folosi mănuşi corespunzătoare. 
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