
• autonivelare 
• asigur` o suprafa]` neted` 
• rezistent` la sarcini concentrate (de ex. scaun pe role)
• pompabil` 
• poate fi aplicat` [i peste sistem de înc`lzire în pardoseal` 

Pentru nivelarea suprafe]elor pe baz` de ciment se toarn` \n straturi de
2-10mm grosime în vederea acoperirii cu: covor PVC, linoleum,
mochet`, pardosea laminat`, pl`ci ceramice. 
ATEN}IE! Se va aplica doar la interior. 
Pentru acoperirea cu parchet brut se vor utiliza [apele autonivelante:
Thomsit DH Maxi, DX sau DD+. 

Suprafe]ele trebuie s` fie uscate (maxim 2% umiditate), curate, f`r`
fisuri sau materiale antiaderente [i s` îndeplineasc` rezisten]a la
compresiune [i încovoiere cerut`. Se recomand` ca rezisten]a la
compresiune a stratului suport s` fie de minim 15N/mm2. Petele de
cear`, bitum, gr`sime sau uleiuri trebuie îndep`rtate. Fisurile [i
cr`p`turile trebuie s` fie l`rgite mecanic, cur`]ate, de praf [i umplute cu
Thomsit R727 sau Thomsit R755. Repara]iile suportului se fac cu
mortarul rapid Thomsit RS88.

Înaintea aplic`rii amorselor, suportul trebuie [lefuit cu ajutorul unui
monodisc cu abraziv de granula]ie corespunz`toare (16;24) [i aspirat
cu un aspirator industrial. Opera]ia trebuie executat` pentru
îndep`rtarea stratului pu]in aderent de la suprafa]a suportului.

Pl`ci de beton:
Pardoselile trebuie tratate cu amors` penetrant` Thomsit R777,
nediluat`, folosind o pensul` sau un trafalet.Turnarea [apei este posibil`
atunci când amorsa este uscat`. Dac` se dore[te realizarea unei bariere
împotriva umidit`]ii reziduale, se recomand` amorsa epoxidic` Thomsit
R755 (\n 2 straturi).

{ape pe baz` de ciment:
Suprafe]ele absorbante, poroase, trebuie tratate cu amors` penetrant`
Thomsit R777 diluat` cu ap` în propor]ie 1:1. Turnarea [apei este
posibil` când amorsa este complet uscat`. În cazul suprafe]elor foarte
poroase [i puternic absorbante se recomand` repetarea amors`rii, \ns`
cu amors` nediluat`.

Suprafe]e critice:
Suprafe]ele neabsorbante, netede, cum ar fi: mozaicuri [i plac`ri
ceramice, [ape sclivisite, piatr` sau suprafe]e pe baz` de r`[ini
epoxidice/poliesterice, trebuie tratate fie cu amorsele epoxidice
Thomsit R758 sau Thomsit R755, ori cu amors` tunoprenic` Thomsit
R760. Turnarea [apei este posibil` când stratul de amors` este complet
uscat (12-24 ore).

PREGåTIREA SUPRAFE}EI SUPORT 

DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISTICI

DA
{ap` autonivelant` trafic casnic 
Pentru grosimi între 2-10 mm
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Turna]i 25 kg de mortar Thomsit DA în 5,5-6  litri de ap` rece [i
amesteca]i cu ajutorul unui mixer cu vitez` mic` (max 600 rpm) pân`
când ob]ine]i o past` omogen` f`r` aglomer`ri. Dup` amestecare,
l`sa]i materialul deoparte 2-3 minute, amesteca]i din nou [i apoi turna]i-
l pe suprafa]a amorsat` în prealabil, preferabil în fâ[ii continue cu
l`]imea de 25-30 cm. În timp ce este turnat, mortarul se va ajuta cu o

“
grebl`” (gletiera din o]el, cu din]i fini). Excesul de mortar trebuie întins

în locurile mai greu accesibile (ex. col]uri) cu ajutorul unei gletiere
din]ate. Pentru a ob]ine o suprafa]` perfect neted` (f`r` pori), suprafa]a
proasp`t` trebuie dezaerat` trecând peste ea o rol` cu ]epi (imediat
dup` turnare). În cazul lungimilor mai mari de 10m liniari sunt necesare
rosturi de dilata]ie pe ambele direc]ii. Înainte de aplicarea adezivului
pentru lipirea acoperirilor ulterioare, [apa se va [lefui [i aspira.

Trebuie evitat` uscarea prea rapid` a stratului proasp`t turnat. Proteja]i-l
împotriva expunerii directe la soare [i condi]ii termice extreme, înghe] [i
aer uscat. Priza este accelerat` de temperaturi ridicate, fiind încetinit` la
temperaturi sc`zute. Mortarul Thomsit DA nu trebuie amestecat cu alte
tipuri de mortar, adezivi sau r`[ini sintetice [i ciment. În cazul în care
sacul a fost desf`cut, acesta trebuie închis din nou cu grij`. Resturile de
mortar nu trebuie aruncate în sistemul de canalizare. Thomsit DA
con]ine ciment si produce o puternic` ac]iune alcalin` cu apa. Proteja]i-
v` ochii [i pielea. În cazul contactului cu ochii, cl`ti]i cu ap` din
abundent` [i consulta]i medicul. Depozita]i-l într-un loc uscat. 

6 luni în locuri uscate (umiditate maxim` 55%) [i temperaturi peste 00C.

Saci de 25 kg, 42 saci pe palet.

Culoare: gri
Compozi]ie: amestec de ciment, agregate [i

aditivi
Necesar de ap`: 5.5-6 litri ap` la 25 kg pulbere
Densitate mortar proasp`t cca. 1.3 kg/l
Consum orientativ: cca. 1.5 kg/m2/mm grosime
Timp în care trebuie aplicat: maxim 40 minute de la

amestecarea cu ap`
Temperatur` a suportului: 150C - 300C
Trafic pietonal dup` aproximativ: 12 ore
Acoperire dup`: 48 -72 ore
Rezisten]` la compresiune 
(SR EN 13892-2): > 20 N/mm2 dup` 28 zile
Rezisten]` la încovoiere
(SR EN 13892-2): > 7.0 N/mm2 dup` 28 zile 
Aderen]` la suport (SR EN 13892-8): > 0.5 N/mm2

Clas` (SR EN 13813): CT - C 20 - F 7 - B 0.5
Rezisten]` la temperatur`, rezistent, poate fi aplicat pe
dup` uscare: plan[ee înc`lzite, f`r` rosturi 

Informa]ia con]inut` mai sus este general` [i nu este potrivit` oric`rei suprafe]e suport, proiect sau sistem.
Informa]ia se bazeaz` pe experien]a noastr` acumulat` p~n` azi [i pe rezultatele unor continue [i atente
teste. Variatele condi]ii [i metode de utilizare vor influen]a aplicarea acestui produs. 
Performan]a optim` a produsului depinde de judecata profesional` a utilizatorului [i a conformit`]ii ei cu:
practica comercial`, standardele aplicabile [i codurile de practic`, care sunt factori \n afara controlului nostru.
Aplicarea, folosirea [i prelucrarea produselor noastre se realizeaz` \n afara posibilit`]ii noastre de control [i
supervizare [i reprezint` exclusiv responsabilitatea dumneavoastr`.  Apari]ia acestei fi[e tehnice Thomsit
face ca informa]ia anterioar` referitoare la produs s` devin` perimat`.

MOD DE APLICARE DATE TEHNICE

AMBALARE

DEPOZITARE

INSTRUC}IUNI IMPORTANTE 

Henkel România S.R.L.
Birouri:
{coala Her`str`u Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, Bucure[ti, 014134, 
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabric` [i depozite:
{oseaua de Centur` Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Jude]ul Ilfov, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

Contact v~nz`ri:
Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro
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