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Descrierea produsului:  

   

Etanșant plasto-elastic pe bază de dispersie acrilică. 

Mod de ambalare:  

 cartuș PE conținut 310 ml, 12buc / bax 

 Culori:  

 alb, bej, verde închis, maro 

Proprietăți:   

• termorezistent până la 180 C° 

• revopsibil 

• plasto-elastic 

• pastă consistentă 

• solubil în apă 

• gata de aplicare 

• fără ftalat 

Domeniul de utilizare:  

Pentru rostuirea sobelor de teracotă. Se poate aplica și în rosturile de îmbinare între perete și sobă.  

Mod de utilizare: 

Se va aplica pe substrat curat, fără părți neaderente și portant. Praful, grăsimile sau uleiul, părțile 
neaderente se vor îndepărta înainte de aplicare. 
Se poate aplica pe substrat umed dar nu apos. 

Pe suprafețe poroase sau absorbante se va grundui în prealabil cu material diluat în apă (1 parte 
etanșant la 2 părți apă). După grunduire suprafața se lasă la uscat, rostuirea se va face pe substrat 
ușor umed. 
Testul la căldură se va face numai după uscarea integrala a materialului, uscare care durează în 

funcție de lățimea și adâncimea rosturilor, respectiv de temperatura ambiantă. În condiții extreme 

această uscare poate dura chiar 2-3 săptămâni. 

Proba de încălzire se poate face numai după finalizarea efectivă a sobei de teracotă. Pe durata 

primelor zile de încălzire se poate emana un miros specific, acesta este inofensiv și va dispare după 

intrarea în regim normal de încălzire. A se evita supraîncălzirea sobei. 

Dimensiunile rosturilor: 

Pentru obținerea rezultatelor perfecte se vor avea în vedere modificarea volumului materialului 

respectiv dimensiunile corecte ale rosturilor. 

Consum specific: 

 Calculul necesarului de material se va face astfel:  

 lățime rost (mm) x adâncime rost (mm) = volumul în ml al rostului de umplut la metru linear. 

Acesta se va împărți la volumul cartușului (310 ml), astfel vom obține materialul în metru linear. 
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Date tehnice: 

Valorile sunt date la +23 oC şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

 

Înainte de uscare 

Densitate (DIN 53217-T2):                                                                  1,55-1,75 g/cm3 

Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):                          +50C - +400C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +100C - +250C):     24 luni 

 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                                -400C - +1800C 

Duritate Shore A (DIN 53505):                                                             35-40 

Scădere în volum:                                                                                  15-25% 

 

Măsuri de siguranță: 

  

La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență și se va consulta medicul de specialitate. 

A se păstra ferit de contactul cu produse alimentare pe durata uscării.  

A nu se lăsa la îndemăna copiilor! 

A se feri de îngheț! 

Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate. 

Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de  folosire a 

produsului.  Modul de folosire se va adapta de la caz la caz, conform condițiilor  actuale de lucru. 

Utilizatorul este îndrumat ca înainte de utilizare să se aigure aupra  oportunității folosirii produsului, 

astfel evitânduse problemele tehnice. Nerespectarea acestei  recomandări atrage după sine exonerarea 

producătorului de la orice răspundere legată de  greșeli tehnice. Producătorul  asigură consultații 

tehnice pentru orice situație. 

 


