HASIT 1110
Mortar hidroizolaţii

Domenii de utilizare:

Izolație minerală pe bază de ciment.
Izolație împotriva umidității din podea fără presiune, a apei scurse la soclu, în zone cu umiditate
redusă și medie, pe beton și tencuială.
Mortar de izolație rezistent la presiunea apei pentru bazine de apă și alte construcții
asemănătoare.
NU se aplică pe tencuială decorativă sau sistem termoizolant.

Proprietăţi:

•
•
•
•
•

Insolubil în apă
Rezistent la umiditate constantă
Fără solvenți
Nu se poate vopsi
Rezistenţă mecanică ridicată

Punere în operă:

Date tehnice:
Număr articol

2000006441

Tip ambalaj
Cantitate per unitate

25 kg/UM

Unități per palet

42 UM/Pal.

Culoare

gri

Granulație

0 mm

Consum
Informații consum

ca. 5,5 kg/m²
Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.

Densitate mortar uscat
(EN 1015-10)

ca. 2.000 kg/m³

Compoziţie:

• Ciment
• Nisip cuarțos

Condiții punere în operă:

În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu
trebuie să scadă sub + 5 °C sau să crească peste + 25 °C.
Până la uscare completă suprafeţele trebuie protejate de îngheţ, uscare prea rapidă (expunere la
curenți de aer, raze solare directe) şi umiditate suplimentară (ploaie).

Suportul:

Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără porțiuni înghețate, absorbant, plan, aspru, rezistent, fără
eflorescenţe și materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau grăsimi.

Pregătirea suportului:

Resturile de mortar şi betonul fragil trebuie îndepărtate complet.

Punere în operă:

Nu amestecați cu alte materiale.

Informații ambalaj:

În saci de hârtie rezistentă la umiditate.

Depozitare:

Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.
Depozitare / Valabilitate: 6 luni. Conținut redus de crom conform EG 1907 / 2006 Anexa XVII la
20°C, 65% umiditate relativă. Data producției imprimată pe ambalaj.

Informații pericole:

Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea
pot fi citite înainte de utilizare.

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE
Fișa tehnică (TM) 04.02.2020
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Informații generale:

Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE
Fișa tehnică (TM) 04.02.2020

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până
în prezent.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
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