
ADEZIV PENTRU FAIANȚĂ ȘI GRESIE FLEXIBIL 

 
  

 

 

Tip adeziv :  Adeziv   pe   bază  de  lianți  minerali,  clasa  C2T,  conform 

SR EN 12004+A1:2012 

Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi. 

Mod de utilizare : Prepararea adezivului se face prin amestecarea pulberii 

cu apă rece şi curată prin turnarea pulberii în apă (1 sac de 25 kg în 6 l apă); 

omogenizarea se realizează cu o elice melcată montată pe un dispozitiv rotativ 

electro –mecanic de joasă turaţie (500 rot / min). Amestecarea are loc până la 

obţinerea unei paste de consistenţa unei creme uşor de întins cu gletiera. Se 

lasă pasta în repaus 5 – 10 minute (pentru realizarea hidratării cimentului şi 

dispersării complete a aditivilor) după care se reamestecă înainte de reutilizare. 

Urmează aplicarea unui strat de pastă pe placa de gresie sau faianţă la o 

grosime de 5 – 7 mm. Nici una din operaţiile de mai sus nu se face sub acţiunea 

directă a razelor solare, în prezenţa curenţilor puternici de aer (vânt) sau la 

temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5°C sau mai mari de 

35°C. 

 

 

 

 
 

 

 

Date tehnice :  
Necesar de apă : 6 l pentru 25 kg material 

Timp de maturare : 5 – 10 min. 

Timp de punere în operă : 2 – 3 ore 

Timp deschis : minim 20 min. 

Timp de întărire : 48 ore  

Aderență inițială prin tracțiune : ≥ 0,5 N/mm2   

Aderență prin tracțiune după imersare în apă : ≥ 0,5 N/mm2  

Aderență prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii : ≥ 0,5 N/mm2  

Aderență prin tracțiune după după cicluri îngheț-dezgheț : ≥ 0,5 N/mm2  

Consum specific : 3 – 4 kg/m2  

Depozitare : în spaţiul uscat, interval de temperatură 5–35 oC   

Ambalare : saci de hârtie a câte 25 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuţi 

cu valvă pentru însăcuire, 48 saci pe palet (1200 kg) 

Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației 

Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii. 

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta 

medicul.  În  cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul, 

prezentându-i acestuia ambalajul produsului.  
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Acest adeziv este utilizat pentru montarea plăcilor de gresie şi faianţă, pentru 

exterior şi are întărire normală. Faţă de adezivul standard , adevizul flexibil are 

rezistenţă crescută la fenomenele de îngheţ – dezgheţ şi rezistenţă la intemperii 

(ploaie, zăpadă); aceste proprietăţi se datoresc aditivilor adecvaţi din reţetă. 

Produsul se obţine din materiale anorganice cu rol de liere şi polimeri speciali, 

uşor dispersabili în apă, conform reţetei proprii de fabricaţie. Produsul se 

prezintă ca o pulbere omogenă, de culoare gri. 


