
 
 
 

 
  

      Aprobat 
     Director Tehnic 
     Ing Simion Pop 

     01.07.2017 
 

FISA TEHNICA NR. 1 
 
 

MORTAR ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT – FXP 
 
Descriere produs 
Produs pe baza de ciment adaosuri minerale, polimeri de imbunatatire a aderentei, plastifianti. 
 
Domenii de utilizare 
Pentru lucrări de izolație termică sau fonică cu plăci termoizolante din polistiren expandat sau 
extrudat, vata minerala, placi de spuma poliuretanica, la fațade precum și pentru lipirea ornamentelor 
din polistiren sau poliuretan rigid la interior și exterior, pe beton , tencuieli, cărămidă și altele 
asemenea. PRODUSUL NU SE APLICA PE SUPORTURI DIN LEMN, PLASTIC, METAL, ETC. 
 
Caracteristici tehnice 
 
STANDARD DE CALITATE: AT 001SC-04/686-2017 
 

Nr.crt Denumirea 
caracteristicii 

um Caracteristici Metoda de 
control Impus  realizat 

1 Aspect - Fin, 
nisipos,fara 
aglomerari 

Fin, 
nisipos,fara 
aglomerari 

Verificare 
vizuala 

2 Aderenta adezivului la 
suport  de beton 

MPa Min. 0,50 0,80 SR EN 1015-12 

4 Aderenta adezivului la 
suport de polistiren 

MPa Min. 0.08 0.10 
rupere in 
polistiren 

SR EN 13494 

6 Clasa de reactie la foc - A1(C0) - declarata 

 
- necesar de apa 6-8 litri / 25kg (1 sac) 
- lucrabilitate max. 2 ore. 
-  

Ambalare 
In saci de hartie plastifiati de 25 kg 
 
Depozitarea 
In locuri uscate, in ambalaje inchise, pe paleti de lemn, ferite de actiunea directa a razelor solare 



 
 
 

 
  

Transport 
In ambalajul original, neexpus la actiunea directa a razelor solare si intemperii. 
 
Termen de valabilitate 
12 luni de la data fabricatiei in conditiile ambalajului inchis si a depozitarii in spatii uscate pe paleti de 
lemn. 
 
Conditii de utilizare si punere in opera 
Suprafata suport trebuie sa fie curata, rigida, fara portiuni desprinse si bine intarita avand o vechime 
de minim 28 zile. Suprafata trebuie controlata cu ciocanul, daca are rezistenta suficienta pentru a 
suporta o placare. Temperatura mediului trebuie sa fie intre 5 si 30 oC. 
ATENŢIE: PE SUPRAFEŢELE PUTERNIC ABSORBANTE, DE TIPUL BCA, CĂRĂMIDĂ VECHE SAU 
NOUĂ, DAR PUTERNIC ABSORBANTĂ, ETC., ÎNAINTE DE LIPIRE CU ADEZIV SE VA AMORSA 
SUPRAFAŢA CU UN SPRITZ DE CIMENT ŞI SE VA LĂSA ACESTA SĂ SE ÎNTĂREASCĂ TIMP DE 24 DE 
ORE. 
 
Preparare 
Pulberea se introduce in apa curata si se incepe amestecarea. Amestecarea se face energic de 
preferinta mecanic, pana la obtinerea unui amestec cremos, omogen usor prelucrabil. Dupa un 
repaos de 10 minute se amesteca din nou. Se recomanda a se prepara o cantitate care se utilizeaza 
intr-o ora. Pasta se pune pe polistiren sub forma de pete la distante aproximativ egale de 15-20 cm si 
pe margine intr-o dunga lata de 3-4 cm (in cazul placilor de polistiren extrudat adezivul se aplica pe 
toata suprafata placii). Dupa 24-72 de ore de la aplicarea placilor termorezistente acestea se fixeaza 
cu 4-6 dibluri/mp, apoi se va aplica acelasi adeziv cu ajutorul unei gletiere cu dinti de 6x6 mm pana 
la 10x10mm. Incepand cu partea de sus se va derula o plasa de fibra de sticla acoperita cu plastic 
care se preseaza in dungile formate cu partea dreapta a gletierei se introduce uniform in interiorul 
adezivului. Randurile de plasa se vor suprapune pe portiuni de min. 10 cm. Suprafaţa astfel obţinută 
se finisează cu adezivul de polistiren, până la obţinerea unei suprafeţe plane, gata de acoperire cu 
tencuieli decorative. Suprafata se poate acoperi sau finisa dupa minim 24 de ore. In conditii de 
umiditate crescuta si temperaturi scazute timpul de intarire si uscare poate creste pana la 72 ore 
(recomandat 7 zile). 
 
Consum specific 
3-5 kg/mp pentru lipire si 2-4 kg./mp pentru spacluire. 
 
 
IMPORTANT 

 Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, etc 
 nu se utilizeaza pe suporturi pe baza de ghips 
 trebuie evitata expunerea la raze solare directe si curenti de aer in timpul lipirii 

 trebuie avute in vedere masuri suplimentare de protectie a suprafetelor impotriva deshidratarii 
rapide, intemperiilor sau inghetului. 

 Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate 
 



 
 
 

 
  

 
 
Pericole si precautii la utilizare conform Regulamentului CE 1272/2008  
 
Lista frazelor de pericol: 
 H315: Provoacă iritaţii ale pielii. H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318: Provoacă 
leziuni ocular grave. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
Lista frazelor de prevenţie:  
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie / îmbrăcăminte de 
protecţie / echipament de protecţie a ochilor / echipament de protecţie a feţei. 
P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P302+P352+P333+P313 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun. În caz de 
iritare a pielii sau erupție cutanată: Consultaţi medicul. P304+P340+P312 ÎN CAZ DE INHALARE: 
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru 
respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi 
bine. P261 – Evitaţi să inspiraţi praful / fumul / gazul / ceaţa / vaporii / spray-ul. P501 – Aruncaţi 
conţinutul / recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deşeurilor în conformitate cu 
reglementările locale / regionale / naţionale / internaţionale. 
 
SEF PLUP 
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