
 

 
  

     Aprobat 
                                Director Tehnic 

    Ing. Simion Pop 
       01.02.2017 

 
FISA TEHNICA NR. 4 

 

MORTAR DE ZIDARIE - MP30 

Descriere produs: 

Produs pe baza de ciment, var hidratat si nisip cu o granulatie discontinua intre 0-2 mm. 
 
Domenii de utilizare 
Montarea  elementelor de zidarie din blocuri de beton, beton usor sau caramida, exterior si interior. 
 
Caracteristici tehnice 
 
STANDARD DE CALITATE : SR EN 998-2 
 

Nr 
crt 

Denumirea 
caracteristicii 

UM Caracteristici Metoda de 
control Impus realizat 

1 Continutul de saruri % - 0.061% SR EN 1015-17 

2 Proportie de constituienti 
(volum) 

% - -ciment 15% 
-var 10% 
-agregat 75% 

- 

3 Rezistenta la compresiune N/mm2 - 17,44 SR EN 1015-11 

4 Aderenta N/mm2 - 0,24 pe beton 
0,15 pe 
caramida 

SR EN 1015-12 

5 Absorbtia de apa Kg/m2.min1/2 - 0.56 SR EN 1015-18 

6 Conductivitate termica W/mk - 0,905 SR EN 1745 

7 Reactia la foc Clasa 
declarata 

Euroclase A1 SR EN 998-2 

8 Durabilitate 
-pierderea de rezistenta la 
compresiune dupa 25 
cicluri inghet-dezghet 
-pierderea de masa dupa 
25 cicluri inghet-dezghet 

 
% 
 
 
% 

 
- 
 
 
- 

 
2,77 
 
 
0,19 

 
 
SR EN 998-2 

 
- necesar de apa 4-6 litri la 25 kg material (1 sac) 
- aplicarea dupa amestecare cu apa : max.1/2 ore in functie de conditiile atmosferice. 

La temperaturi ridicate consumul de apa creste! Daca este necesar, in cazul 
temperaturilor ridicate, se umezesc elementele de zidarie! 
 



 

 
  

 
Consum specific 
1.5 – 1.8 kg / mp la o grosime de strat de 1 mm 

 
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 
Neexpus la radiatii solare sau intemperii 
 
Termen de valabilitate 
12 luni de la data fabricatiei in conditiile ambalajului inchis si depozitarii in spatii uscate pe paleti de 
lemn. 
 
Conditii de utilizare si punere in opera 
Amestecarea produsului se face manual sau mecanizat cu masina la care se ataseaza axul cu palete, 
sau cu betoniera. Amestecarea manuala se face energic, se face o pauza de 5 min. dupa care se mai 
face o amestecare. Durata de amestecare in betoniera este de 5-10 min. 
Mortarul astfel preparat se aplica cu canciocul pe suport apoi se intinde cu mistria pana la obtinerea 
unui strat uniform peste care se aseaza urmatorul strat de material de inzidire (caramida, beton, 
beton usor, etc.). Materialul de inzidire astfel asezat se fixeaza si se niveleaza prin loviri usoare, cu 
ajutorul unui ciocan de cauciuc. Se verifica planeitatea zidariei obtinuta cu ajutorul dreptarului si al 
bolobocului. 
Mortarul de zidarie se aplica si la capetele caramizilor (rosturi). 
Zidariile astfel obtinute se protejeaza impotriva uscarii rapide. 
 
Recomandari 
Nu se recomanda a fi aplicat pe lemn, material plastic, metale si pe suprafete de ipsos. 
 
Temperatura mediului  
Temperatura mediului trebuie sa fie intre + 5 si +30 gr.C. Se va evita bataia directa a razelor solare. 
 
IMPORTANT 

 in special zidaria de BCA trebuie protejata de ploaie pe toata durata cat este expusa. BCA 
absoarbe o cantitate foarte mare de apa.  

 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. 
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