
Mortar uscat, gata preparat, pentru zidărie.

Nisip, ciment, filer şi aditivi.

Pentru lipirea în strat subţire a blocurilor de BCA.

Granulaţie max.: 0,6 mm
2Rezistenţă la compresiune (după 28 zile): > 10 N/mm

Necesarul de material: 25 kg mortar uscat pentru obţinerea 
a cca. 20 l mortar umed. 

Necesar de apă: cca. 6,25 l/sac (25kg.).
Timp de punere în operă:    3-4 ore de la preparare, în funcţie de condiţiile 

   meteorologice.
sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

Max. 6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn.

Verificări permanente în laboratoarele Baumit din România şi în institutele autorizate din ţară.

Acest produs reactioneaza alcalic cu apa.
Este de evitat contactul îndelungat cu pielea, deoarece produce iritatii. Se vor folosi manusi de 
protectie adecvate. Daca ajunge totusi în contact cu pielea se va clati cu multa apa. În caz de 
stropire în ochi se indica clatirea cu multa apa curata si, la nevoie, consult medical. În stare
întarita produsul nu este daunator si se considera deseu de constructii. A nu se lasa la 
îndemâna copiilor.

1. Amestecare:
Se toarna continutul unui sac (25 kg) în 6,25 l de apa si se omogenizeaza amestecul cu ajutorul 
unei masini de gaurit, cu turatie mica, în care s-a fixat o tija amestecator. Operatia de 
amestecare continua pâna la obtinerea unei consistente pastoase, fara aglomerari de material 
uscat.
Dupa un timp de asteptare de 5 minute, se mai adauga apa - daca este cazul - si se face o noua
amestecare.
Consistenta mortarului obtinut este optima daca, dupa aplicare, urmele lasate de fierul de glet 
cu dinti nu îsi modifica forma vizibil (nu curg). Pentru amestecare se va folosi numai apa curata 
(menajera). Nu se admit materiale de adaos la amestecare (ex. aditivi acceleratori de priza sau 
plastifianti).

2. Aplicare:
Aplicarea mortarului se face cu fierul de glet cu dinti de 4 X 4 mm sau cu mistria dintata. 
Mortarul se va aplica în strat continuu - atât în rostul orizontal cât si în cel vertical. Pozitia 
blocurilor de zidarie se poate corecta timp de 10 minute de la înglobarea lor în zidarie.

3. Indicaţiil:
Ca si în cazul altor tehnologii umede, acest material se va putea folosi la temperaturi mai mici de 
+5  C numai daca se iau masuri speciale de lucru pe timp friguros, conform normelor în vigoare.
În orice caz, temperatura aerului si a blocurilor de zidarie nu trebuie sa scada sub +5  C în timpul 
prelucrarii si întaririi mortarului.
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Baumit Porenbeton Kleber

Mortar adeziv pentru zidărie
din BCA

Fisa tehnică 2001

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, 
corespund stadiului actual de  cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual 
sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă  Cumpărătorul de obligaţia  de a verifica dacă  
produsul este potrivit  cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.E
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