
DURAZIV AM 12
ADEZIV SEMIFLEXIBIL PENTRU BÃI ªI SPAÞII UMEDE

Interior, C1T 

Indicaþii

Domeniu de aplicare

Pregãtirea suportului

Preparare ºi aplicare

Depozitare: în spaþii acoperite, fãrã expunere la ploaie sau soare

Ambalare: saci de 25 kg

Consum orientativ: 2între 3 – 4 kg /m , în funcþie de denivelãrile suportului

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricaþiei înscrisã pe sac

Placãri în strat de 4-10 mm, cu urmãtoarele materiale ºi în urmãtoarele condiþii:
     plãci ceramice absorbante ºi porþelanate, numai la interior, în bãi sau alte spaþii cu umiditate mare (bucãtãrii, 
     pivniþe, subsoluri)
     plãci de gips-carton rezistente la umiditate, acolo unde nu se doreºte utilizarea unei structuri de montanþi 
     metalici 
Suportul trebuie sã fie absorbant, solid ºi lipsit de substanþe antiaderente:
     beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile
     plãci de gips-carton rezistente la umiditate ºi acoperite cu mortar hidroizolant DURAZIV PM 45
     gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate ºi ºpãcluite în prealabil cu DURAZIV AM 15 cu Kauciuc®

Produs adaptat pentru bãi ºi spaþii cu umiditate mare
Pentru plãci ceramice absorbante ºi porþelanate 
Rezistenþã sporitã prin aditivare cu cauciuc sintetic
Optimizat pentru aplicare peste straturi de hidroizolaþie mineralã
Uºor de amestecat, uºor de aplicat, greu de desprins

Denivelãrile, fisurile sau gãurile se reparã folosind mortarul de reparaþii 
DURAZIV PM 47.
Suprafeþele absorbante (BCA, glet de ciment, tencuieli/ºape având 
conþinut mic de ciment) trebuie acoperite în prealabil cu douã straturi de 
mortar hidroizolant DURAZIV PM 45, conform indicaþiilor din fiºa 
tehnicã a acestuia.
Este recomandatã hidroizolarea întregii suprafeþe a podelei bãilor ºi 
pereþii pânã la o înãlþime de cca. 50 cm, precum ºi pe suprafaþa pe care 
poate sã batã jetul duºului. Hidroizolarea eficientã se poate realiza cu 
mortarul hidroizolant DURAZIV PM 45. 
Nu se recomandã umezirea plãcilor sau a suportului înainte de aplicarea 
adezivului.

Conþinutul unui sac se presarã în 6-6,5 litri apã curatã, la temperatura obiºnuitã.
Se amestecã folosind un mixer electric (bormaºinã prevãzutã cu amestecãtor).
Se reamestecã dupã 5-10 minute ºi se ajusteazã consistenþa prin adãugare de apã sau adeziv.
Se aplicã adezivul pe suport, prin întindere cu o mistrie dinþatã.
Se aºeazã plãcile în stratul de adeziv, la max. 15 – 20 minute dupã întinderea acestuia.
Se verificã periodic ca placa sã fie acoperitã min. 60% din suprafaþã. 
Se poate circula pe plãci ºi se poate executa chituirea dupã 24 de ore.
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