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Produs
Compoziţie
Proprietăţi

Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare

Calitate 
asigurată

Categoria 
conform 
normelor 
chimice

Prepararea

Indicatii si 
generalitati

Mortar uscat, predozat
Ciment, tras, nisip, adaosuri
Mortar de zidărie de clasă M5 conform SR EN 998-2
Culoare : gri deschis
Pentru realizarea zidăriilor aparente, la exterior şi la interior. Se recomandă protejarea zidăriei 
pe perioada întăriri.

Clasificare: M5 - G conf. 998-2
Granulaţia maximă: 2 mm
Rezistenţa la compresiune (28 zile): >5N/mm²
Rezistenţa la întindere din încovoiere: >1,5N/mm² 
Conductivitatea termică: 0,8W/mK
Densitate mortar întărit ca.1600Kg/m³
Necesarul de apă: ca. 5 litri /sac
Consumul de material: în funcţie de grosimea peretelui şi de formatul 

cărămizilor
1 sac- rezultă 16 l mortar umed
1 tonă – rezultă 640 l mortar umed

 În starea întărită, produsul nu este periculos.
Saci de 25 kg

Poate fi depozitat pe grătar de lemn timp de şase luni

Verificări permanente în laboratoarele proprii şi organisme notificate.

Simbolul: Xi - iritant
Norme R: R 36 Irită ochii

R 38 Irită pielea
R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact

Norme S: S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 : A se eviata contactul cu pielea
S 25: A se evita contactul cu ochii

 S 26: În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta 
medicul

S 28 În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
S 37 A se purta mănuşi de protecţie

Malaxare: Mortarul de zidărie aparentă Baumit se poate prepara cu betoniera sau cu 
malaxoare cu amestecare continuă. La malaxarea cu betoniera, se adaugă mai întâi apa de 
amestec, şi apoi mortarul uscat (timp de mixare 2-3 minute). Întotdeauna se amestecă tot 
conţinutul sacului de mortar.
Zidire: Mortarul se aplică în exces, astfel că rosturile să fie umplute complet. După o uşoară 
întărire se finisează mortarul din rost cu o mistrie de rostuit sau cu alte unelte specifice (o 
bucată de furtun). 

Temperatura aerului şi a cărămizilor nu trebuie să scadă sub 5˚C în timpul prelucrării şi întăririi 
mortarului. Se va folosi numai apă curată. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiingheţ). 
Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore, în funcţie de condiţiile atmosferice.

Fişa tehnică

Aceste fişe tehnice sunt conforme cu nivelul cel mai înalt al tehnologiei. Punerea în operă a acestor materiale de construcţie trebuie 
adaptată condiţiilor de lucru. Vă rugăm apelaţi în caz de necesitate la sfatul specialiştilor noştri.E
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