
DURAZIV LM 77

Indicaþii

Pentru nivelarea perfectã a diferitelor suprafeþe orizontale, în strat de 2-10 mm
Idealã pentru aplicarea de parchet clasic, din lamele de lemn masiv
Pentru sisteme de încãlzire prin pardosealã sau alte suporturi critice supuse la tensiuni
Se poate aplica direct peste placaje ceramice existente, mozaic lustruit sau suprafeþe
neabsorbante degradate

Domeniu de aplicare

Produsul este un mortar pe bazã de ciment cu prizã rapidã, cu proprietãþi autonivelante în strat de 2-10 mm, 
destinat nivelãrii diverselor suprafeþe orizontale, în mod special în vederea aplicãrii de parchet clasic sau pentru 
sisteme de încãlzire prin pardosealã. Se poate folosi ºi pentru parchet laminat, covoare de PVC, linoleum sau 
mochetã, sau pentru egalizare înainte de pozarea plãcilor ceramice. Se recomandã atât la interior cât ºi la exte-
rior, în spaþii industriale sau comerciale ºi poate constitui strat final de uzurã sau poate fi vopsitã cu vopsele 
rezistente la abraziune. Se poate, de asemenea, aplica peste beton proaspãt (cu vârsta de min. 1 lunã), mozaic 
de ciment sau peste placãri ceramice vechi ºi degradate. 

Pregãtirea suportului

Preparare ºi aplicare

Ambalare: saci de 25 kg

Depozitare: în spaþii acoperite, fãrã expunere la factori atmosferici (soare, ploaie)

Conþinutul unui sac se presarã în 6 litri apã curatã, la temperatura obiºnuitã.
Se omogenizeazã folosind un mixer electric (bormaºinã cu amestecãtor), reglat la o turaþie micã.
Dupã un timp de aºteptare de cca. 5 minute se reomogenizeazã cu mixerul electric. 
Mortarul fluid obþinut se aplicã în zig-zag peste suport, în fâºii de cca. 20 cm lãþime.
În zonele mai greu accesibile, mortarul va fi întins cu o gletierã sau cu o mistrie cu dinþi subþiri; ºapa poate fi 
aplicatã ºi mecanizat. 
Peste stratul proaspãt întins se trece cu o rolã cu dinþi, cu rol de dezaerare.
Se vor lua mãsuri pentru protejarea stratului de mortar neîntãrit împotriva soarelui sau a cãldurii excesive ºi se va 
evita formarea de curenþi de aer care pot duce la uscarea forþatã ºi, implicit, la fisurarea ºapei.
ªapa devine circulabilã pentru trafic uºor dupã cca. 6 ore; acoperirea cu covoare PVC, mochetã sau parchet 
laminat se poate face dupã cca. 3 zile, iar cu parchet clasic, din lemn masiv, dupã cca. 5 zile.

ªAPÃ AUTONIVELANTÃ PENTRU TRAFIC INTENS

ATENÞIE ! Aceastã etapã este foarte importantã 
Suportul trebuie sã fie lipsit de substanþe antiaderente (praf, uleiuri, 
bitum), sã fie solid ºi rezistent  (sã nu sune a gol, sã nu fie sfãrâmicios, la 
ciocãnire sau la zgâriere sã nu se desprindã particule mari). Clasa reco-
mandatã de ºapã suport este minim B200 (echivalent cu  standardul 
C20/25).  
Denivelãrile mici ºi gãurile de pânã la 40 mm se reparã folosind mortarul 
rapid de reparaþii DURAZIV PM 47. Fisurile, dacã existã, se lãrgesc apoi 
se umplu ºi se niveleazã folosind DURAZIV PM 47.
În cazul unor denivelãri de peste 10 mm, extinse pe suprafeþe mai mari, 
se poate aplica o ºapã de egalizare preparatã din mortarul rapid de repa-
raþii DURAZIV PM 47 în amestec de 2 la 1 cu nisip de 0-3 mm.
Se amorseazã puternic suprafeþele absorbante (beton, ºape de ciment) 
cu o amorsã penetrantã nediluatã. Dacã suportul are rezistenþã micã, se 
vor aplica mai multe mâini de amorsã, prima fiind mai diluatã iar ultima 
cea mai concentratã.
Se aºteaptã cca. 4-5 ore pânã la uscarea completã a amorsei, înainte de 
aplicarea ºapei autonivelante.

Extra-flexibilã, pentru parchet natural
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