
 
 

 

          

 
   
 
 
       

CARACTERISTICI 

 Pentru lucrări de placări cu 
marmură sau piatră naturală în 
interior sau exterior 

 Pentru scări, balcoane, faţade, 
socluri, terase, şeminee, piscine 

 Nu modifică culoarea naturală a 
plăcii de marmură sau de piatră  

 Pentru pardoseli încălzite 

 Pentru lucrări cu elemente din 
mozaic sau sticlă 

 Aderenţa ridicată C2TE şi 
deformabilitate S1 

 Recomandat şi pentru placări pe 
substraturi dificile,- panouri OSB, 
plăci de gipscarton, placări déjà 
existente 

SAC 20 KG 
 
 
 
TERMEN DE 
VALABILITATE 

12 luni de la data fabricației, în 
condițiile ambalajului închis și a 
depozitării corespunzătoare 
 
 
 
 

DESCRIERE  

Adeziv pe bază de lianţi minerali îmbunătăţit, deformabil, cu alunecare redusă şi timp 
deschis extins 
Destinat montării plăcilor din marmură sau piatră naturală în interior sau exterior, pe 
diferite suprafeţe support: 
- suporturi minerale rugoase (tencuială cu ciment şi var, BCA, şapă de beton etc.) ,  
- suprafeţe deformabile ca plăci de gipscarton, OSB pregătite corespunzător, 
pardoseli din lemn 
- pe suprafete expuse unor condiţii de umiditate ridicată şi temperatură între -30°C şi 
+ 70°C, 
- de asemenea la aplicarea plăcilor peste pardoseală încălzită sau pereţi încălziţi 
Adezivul este recomandat fixării plăcilor de dimensiuni mici,medii sau mari,cu 
absorbţie ridicată. 
Compoziţie : ciment alb, fileri, aditivi pentru îmbunătăţirea proprietăţilor. 

PREGĂTIREA SUPORTULUI 

 Suportul trebuie să fie: 
• stabil – suficient de portant şi maturat până la stare uscată. Timpul de maturare este de: 
Suprafeţele noi, din tencuieli pe baza de ciment – var şi şape pe bază de ciment -minim 28 
de zile 
Sapa autonivelanta- 1 zi  pentru fiecare 2mm grosime 
Tencuielile noi efectuate din mortare gata de utilizare- minim 1 saptamana pentru fiecare 
cm grosime 
Suprafetele vechi se verifică dacă prezinta o rezistenţă corespunzatoare pentru a suporta o 
placare. 
• uscat 
• egalizat – daca prezintă denivelări mai mari de 5 mm se repară în prealabil cu adeziv. 
• curăţat – de straturi care ar putea slăbi aderenţa adezivului, în special curăţarea de praf, 
impurităţi, var, uleiuri, grăsimi, ceară, resturi de vopsea de ulei şi emulsie;  
Dacă suprafeţele sunt acoperite de mucegai sau ciuperci, aceasta se curăţă şi se tratează cu 
produse specifice, respectiv ATLAS MYKOS NR 1 sau ATLAS MYKOS PLUS. 
• amorsat: 
- cu CESAL UNI GRUND, ATLAS UNI-GRUNT sau ATLAS UNI-GRUNT PLUS– când suportul  
are absorbţie excesivă sau inegală 
- cu ATLAS GRUNTO-PLAST – când suportul are absorbţie redusă sau este acoperit cu 
straturi ce limitează aderenţa 
În cazul placării peste o suprafaţă netedă, ca faianţă veche, mozaic, acestea se 
degresează în prealabil, se usucă, după care se aplică un strat aderent de 0,5 – 1 mm 
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AMBALARE SI 
DEPOZITARE 

AMBALARE: în saci de hârtie de  20 kg 
pe paleţi de 1280 kg. 
 
DEPOZITARE: în încăperi uscate, 
aerisite, pe paleţi de lemn 
 
TRANSPORT: în maşini închise. 
 
 

AMBALARE SI 
DEPOZITARE 

AMBALARE: în saci de hârtie de  20 kg 
pe paleţi de 1280 kg. 
 
DEPOZITARE: în încăperi uscate, 
aerisite, pe paleţi de lemn 
 
TRANSPORT: în maşini închise. 
 

DECLARAȚIA DE 

PERFORMANȚĂ 

NR. 002.02/CPR/2020 
 

ASPECTE IMPORTANTE  

Se recomandă evitarea inhalării prafului. 
În cazul în care s-a produs contact 
accidental cu ochii, se spală cu apă din 
abundență și se consultă un medic. 
NOTĂ:  Informațiile cuprinse în Fișele Tehnice constituie 
ghidul de bază pentru utilizarea produsului și nu eliberează 
de la obligația de a efectua lucrările în conformitate cu 
principiile artei construcțiilor și cu reglementările SSM. În 
momentul ediției prezentei fișe tehnice, toate cele 
anterioare își pierd valabilitatea. Actuala documentație 
tehnică a produsului este accesibilă pe www.cesal.ro  

 
 

grosime din pasta de adeziv (pentru crearea unei punţi de aderenţă) şi se lasă timp 
de 24 ore pentru întărire, după care se întinde pasta cu ajutorul gletierei cu dinţi, şi 
se fixează plăcile ceramice. 

APLICARE  

Continutul unui sac de adeziv (20 kg ) se introduce în 5,6-6,0 litri apă curată. 
Amestecarea se face energic, de preferinţă mecanic, până la obţinerea unui amestec 
cremos, omogen, uşor prelucrabil. Se lasa în repaos 5 minute după care se amestecă 
din nou energic. Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore. 
  
Se aplică pe suprafaţa suport pasta de adeziv preparată într-un strat subtire, apoi un 
al doilea strat profilat folosind  gletiera zimtata  (6 - 10 mm lăţime şi adâncime în 
funcţie de mărimea plăcilor aplicate).  Grosimea statului: 2-10 mm. 
Se fixează plăcile ceramice prin apasare usoară, cu mâna Pentru placarea pereţilor, 
suprafaţa de contact dintre adeziv şi placă trebuie să fie minim 95% acoperita cu 
adeziv. Pentru placarea pardoselilor încălzite şi a suprafeţelor exterioare sau de 
dimensiuni mai mari de 30x30 cm, se recomandă ca aderenţa să se realizeze pe 
întreaga suprafaţă de contact dintre adeziv şi placa ceramică , adezivul se va aplica 
atât pe suport cât şi pe intradosul plăcilor. 
Reajustarea poziţiei plăcii trebuie să se realizeze în maxim 20 minute. 
Datorită alunecării reduse, poate fi adoptat modul de placare de sus înspre bază a 
pereţilor verticali cu plăci ceramice de dimensiuni medii, pentru a evita expunerea 
inestetică a plăcilor tăiate. 
Rosturile se închid după min. 24 ore de la aplicarea plăcilor. Orice alta lucrare pe 
suprafaţa placată se poate efectua după min. 72 ore. 
 
LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE LA O TEMPERATURĂ A AERULUI ŞI A SUPORTULUI ÎNTRE +5°C 
ŞI +30°C. SE VA EVITA BĂTAIA DIRECTĂ A RAZELOR SOLARE. UNELTELE FOLOSITE SE SPALĂ CU 

APĂ IMEDIAT DUPĂ UTILIZARE. 

DATE TEHNICE 

CE  12 CLASIFICARE CONFORM SR EN 12004-1 : 2017 
ADEZIV PE BAZĂ DE LIANŢI MINERALI TIP C2TES1 

 
CARACTERISTICI 

 
STANDARDUL DE 

ÎNCERCĂRI 

 
PREVEDERILE DIN 

STANDARD 

REZULTATE 
OBŢINUTE LA 
ÎNCERCĂRILE 

INIŢIALE DE TIP (IIT) 

 
ADERENŢA INIŢIALA 
PRIN TRACŢIUNE 

SR EN  12004-         
2:2017 

 
≥ 1,0 N/ MM2 

2.02  N/ MM2 

ADERENŢA PRIN 
TRACŢIUNE DUPĂ 
ÎMBĂTRÂNIRE SUB 
ACŢIUNEA CĂLDURII 

SR EN  12004-         
2:2017 

 
≥ 1,0 N/ MM2 

 
1,08 N/ MM2 

ADERENŢA PRIN 
TRACŢIUNE DUPĂ 
IMERSARE ÎN APĂ 

SR EN  12004-         
2:2017 

 
≥ 1,0 N/ MM2 

 
2.47 N/ MM2 

ADERENŢA PRIN 
TRACŢIUNE DUPĂ 
CICLURI DE ÎNGHEŢ-
DEZGHEŢ 

SR EN 12004-                
2:2017 

 
≥ 1,0 N/ MM2 

 
2,34N/ MM2 

 
TIMP DESCHIS (OPEN 
TIME) 

SR EN  12004-         
2:2017 

≥ 0,5 N/ MM2 
DUPĂ 30 MINUTE 

1,42 N/ MM2 
DUPĂ 30 MINUTE 

 
ALUNECARE 

SR EN  12004-         
2:2017 

< 0,5 MM 0,35 MM 

DEFORMAŢIA 
TRANSVERSALĂ 

SR EN 12004-2:2017 ≥ 2,5 MM ŞI < 5 MM 2,82 MM 
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PRECAUŢII 

PRECAUTII : Produsul conține ciment, 
care la amestecul cu apa produce o 
reacție alcalină. Se recomandă evitarea 
contactului cu pielea și ochii. În cazul în 
care s-a produs contact accidental cu 
ochii, se spală cu apă din abundență și se 
consultă un medic. 
NOTĂ: Informaţiile cu privire la modul şi 
tehnica de punere în operă conţinute în 
prezenta fişă sunt rezultatul celor mai 
bune cunoştinţe ale noastre asupra 
produsului. Totuşi, acestea nu pot 
acoperi şi nu pot substitui cunoştinţele 
generale de construcţii-montaj, nu pot 
influenţa condiţiile specifice punerii în 
operă şi nu pot garanta calitatea 
execuţiei. De aceea, utilizatorii 
produsului trebuie să se asigure că 
acesta corespunde aplicaţiei propuse și 
că au cunoştinţele şi îndemânarea 
necesară punerii în operă. Utilizatorul 
trebuie să respecte legislaţia şi normele 
în vigoare din domeniul construcţiilor şi 
poartă întreaga responsabilitate asupra 
consecinţelor utilizării produsului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Cesal SA Oradea 
Ediţia 1 Rev 03 / 30.04.2020 

 
 
Încercarile initiale de tip au fost executate in Laboratorul Central, notificat, NB 2011 , calitatea produsului fabricat este verificata conform 
Programelor de încercări în laboratorul producatorului SC CESAL SA. Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat, 
certificat conform EN ISO 9001 :2015 si EN ISO 14001 :2015, cu respectarea cerintelor OHSAS 45001:2018.  
 

CONSUM 

Valorile medii de consum al adezivului menționate în tabel se referă la aplicarea pe 
substrat uniform. Inegalitățile substratului măresc consumul unitar de mortar 
adeziv. 
 

Dimensiunea plăcilor 
[cm] 

Locul aplicării 
Dimensiunea recomandată a 

canelelor gletierei [mm] 
Consum 
[kg/m2] 

2 x 2 
perete 4 1,3 

pardoseală 4 1,3 

10 x 10 
perete 4 1,3 

pardoseală 6 2,0 

15 x 60 
perete 6 2,0 

pardoseală 8 2,5 

20 x 25 
perete 6 2,0 

pardoseală 8 2,5 

25 x 40 
perete 6 2,0 

pardoseală 8 2,5 

30 x 30 
perete 6 2,0 

pardoseală 8 2,5 

30 x 60 
perete 8 2,5 

pardoseală 10 3,0 

40 x 40  
perete 8 2,5 

pardoseală 10 3,0 

50 x 50  
perete 8 2,5 

pardoseală 10 3,0 

60 x 60 
perete 10 3,0 

pardoseală 12 3,5 

90 x 90,  
120 x 20,  
300 x 100 

perete 10 3,0 

pardoseală 
12 (gletieră cu canelură 

semicirculară) 
4,6  

plăci tip scândură*,  
de ex. 20 x 90 sau   

15 x 100  

perete 8 2,5 

pardoseală 10 3,0 

*pentru plăcile tip scândură se recomandă folosirea metodei combinate de punere a plăcilor 

În cazul folosirii așa-numitei metode combinate, consumul de adeziv va crește.  

 
 


