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Fiºã Tehnicã
• Rezistenþã finalã mare datoritã
fibrelor de armare din compoziþie
• Asigurã suprafaþã netedã
• Autonivelare perfectã
• Pentru pardoseli încãlzite

Mortar autonivelant pe bazã de ciment, cu fibre de armare ºi continut de rãºini sintetice.
Are aderenþã mãritã ºi se rãspândeste uºor. Dupã întãrire asigurã o suprafaþã planã, durã,
netedã. Aplicabil în strat de 2-10 mm.

Domenii de utilizare
Se utilizeazã pentru nivelarea pardoselilor din beton ºi a ºapelor pe bazã de ciment. Recomandat pentru
locuinþe cu trafic mediu, la construcþii noi ºi renovãri, în spaþii interioare. Se foloseºte pentru obþinerea unor
suprafeþe plane, netede, înaintea aplicãrii stratului de finisaj (gresie, mochetã, parchet laminat, covor PVC,
etc.). În cazul în care se folosesc plãci ceramice pentru finisarea pardoselii, acestea se pot aplica dupa cca. 7
zile de la turnarea ºapei. Acoperirea ºapei cu diferite straturi de uzurã, (parchet laminat, mochetã,
linoleum etc.), se poate face atunci când umiditatea rezidualã a acesteia este < 0,5%. Se poate aplica atât
manual cât ºi mecanizat. Este recomandatã ºi pentru sistemele de încãlzire prin pardosealã.

Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafaþa suport trebuie sã fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã ºi lipsitã de substanþe antiaderente
(grãsimi, bitum, praf, etc.). Betoanele trebuie sã aibã vârsta de maturizare, ºapele o vârstã de minim 28 de
zile. Umiditatea stratului suport trebuie sã fie mai micã de 2%. Se vor îndepãrta în prealabil straturile cu
rezistenþã mecanicã slabã ºi se vor repara zonele afectate. Se vor închide golurile ºi fisurile din suport. Dupã
caz suportul se prelucreazã prin sablare sau ºlefuire, frezare.
Pentru obþinerea unor suprafeþe cu aderenþã mãritã ºi pentru a uniformiza absorbþia de apã a suportului, se
aplicã obligatoriu un strat de amorsaj cu produsul weber Gr100 cu o zi înainte de turnarea ºapei. În cazul
suprafeþelor foarte absorbante se va repeta operaþia de amorsare.

Mod de lucru
Se toarnã conþinutul unui sac în cca. 5,75 litri de apã curatã, rece ºi se amestecã cu ajutorul unui mixer
electric, la turaþie micã (cca. 600 rot/min), pânã se obþine un amestec omogen, fãrã aglomerãri. Dupã un
repaus de cca. 2 minute, se reamestecã.
Amestecul obþinut se toarnã peste suprafaþa amorsatã în fâºii continue sub formã de „S” cu lãþimea de cca.
20-30 cm cu retragere spre uºã (zona de acces). Rãspândirea ºapei se poate înlesni cu o gletierã de oþel cu
dinþi mai ales în zonele greu accesibile (colþuri). Pentru a ajuta eliminarea bulelor de aer se va folosi un
trafalet cu þepi pentru ºapã autonivelantã. Grosimea stratului este de 2-10 mm. În cazul aplicãrii în mai multe
straturi, urmãtorul strat se aplicã dupã întãrirea ºi uscarea completã a celui precedent. Stratul de ºapã
turnatã trebuie sã satisfacã toate condiþiile menþionate la pregãtirea suprafeþei suport. Rosturile de dilatare
din stratul suport trebuie continuate ºi în ºapã.
În cazul încãlzirii prin pardosealã, încãlzirea sistemului se poate începe dupã cca. 21 zile de la turnarea ºapei.
Acoperirea ºapei cu diferite straturi de uzurã (parchet laminat, mochetã, linoleum, etc.) se poate face atunci
când umiditatea rezidualã a acesteia este < 0,5%. Plãcile ceramice se pot aplica dupã cca. 7 zile.
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Recomandãri
Lucrãrile vor fi executate la o temperaturã a aerului ºi a suportului de la +50C pânã la +300C.
Suprafeþele vor fi protejate împotriva uscãrii forþate (acþiunea razelor solare, cãldurã excesivã, curenþi de
aer) ºi împotriva îngheþului.
Suprafeþele devin circulabile dupã 24 de ore ºi pot fi acoperite cu stratul de uzurã / finisaj dupã terminarea
prizei cimentului ºi dupã eliminarea umiditãþii reziduale din ºapã.
Uneltele folosite se spalã cu apã imediat dupã utilizare.

Ambalare
În saci de hârtie de 25 kg. Paleti de 1050 kg (42 saci).

Depozitarea
În mediu uscat pe paleþi de lemn

Termen de valabilitate
12 luni de la data fabricaþiei.

Consum
cca. 1,65 kg / m2 pentru un strat de 1 mm grosime

Date tehnice
Rezistenþa la compresiune

Clasa C20

Rezistenþa la încovoiere

Clasa F6

Rezistenþa la uzurã (Böhme)

Clasa A9

Aderenþa la beton

Clasa B 0,5

Conductivitatea termicã la 20°C

0,18 W/mK

Contractia

max. 1,5 mm/m

Densitatea aparentã praf

cca. 1300 kg/m3

Granulaþia maximã

1 mm

Timp de punere în operã

cca. 20 min

Rezistenþa la foc

Clasa A1
o

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturã de 20 C ºi o umiditate relativã a aerului de 65%. În alte condiþii de temperaturã ºi
umiditate aceste valori pot varia, iar întãrirea produsului poate fi mai lentã sau acceleratã.

Conformitate
Standard de produs SR EN 13813:2003

Recomandãrile tehnice, verbale ºi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienþei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaºtere în teorie ºi practicã. Ele sunt orientative ºi nu implicã obligaþii suplimentare contractului de
vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaþia de a verifica dacã produsul este potrivit cerinþelor de aplicare ºi
exploatare în care urmeazã a fi folosit.
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