
Amestec uscat de nisip, ciment si adaosuri, preparat în fabrica dupa reteta verificata, destinat 
executarii manuale sau mecanizate a sapelor de pardoseli.

Nisip, ciment şi aditivi.

Pentru sape normale pe suporturi clasice din beton, ca sapa de aderenta, pentru constructii si 
locuinte civile.

Granulaţie maximă: 4 mm
Densitatea: cca. 2000 kg/m³
Rezistenţă la compresiune la 28 de zile: > 16 N/mm² 
Consumul de material: cca. 20 kg/m²/1 cm grosime strat

Sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg
Vrac:  la siloz

6 luni la loc uscat, pe palet din lemn înfoliat.

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

Simbol: Xi - Iritant

Norme R: R 36: Iritant pentru ochii.
R 38: Iritant pentru piele.
R 43: Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.

Norme S: S 2: A nu se lasa la îndemana copiilor.
S 24/25: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
S 26: În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un 
          specialist.
S 28: După contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă.
S 37: A se purta mănuşi corespunzătoare.
S 29/35: Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul sau într-un loc sigur.

Conţine praf fin max. 6 mg/m³, concentraţie totală de praf max. 15 mg/m³.

Suportul:
Suportul trebuie sa fie neînghetat, portant, stabil si curat, fara urme de praf, ulei, grasimi, 
decofrol. Înainte de aplicare, suportul trebuie umezit.

Preparare:
Sapa se prepara în betoniere cu cadere libera sau în malaxorul cu amestec fortat. Timpul de 
malaxare va fi de 3-5 minute.
Cantitatea de apa de amestecare necesara este de cca. 10% din masa amestecului (cca. 4 l de 
apa la un sac de 40 kg). Se va utiliza numai apa curata.

Punere în operă: 
Sapa preparata se asterne pe suport, apoi se compacteaza, niveleaza si finiseaza la cota cu 
dreptarul si fretonul. Grosimea minima a sapei puse în opera va fi de circa 4 cm.

Temperatura aerului, a suportului si a sapei în timpul punerii în opera si a perioadei de priza
trebuie sa fie de min. 5°C. Se va evita formarea curentilor de aer în spatiul în care se pune în 
opera sapa. Sapa se va uda un timp minim de 7 zile dupa punerea în opera.
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Şapă C 16

Clasa de rezistenţă: CT - C16 - F3, conform SREN 13813

Fisa tehnică 2006

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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