
DURAZIV AM 14
ADEZIV ALB FLEXIBIL PENTRU CÃRÃMIZI DE STICLÃ

Interior ºi exterior, C2T-S1

Indicaþii

Domeniu de aplicare

Preparare ºi aplicare

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

Ambalare: saci de 25 kg

Consum orientativ: între 2 – 4 kg /ml cant, în funcþie de grosimea cãrãmizilor

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

Amestec pe bazã de ciment alb, pulberi minerale ºi aditivi destinat realizãrii de zidãrii neportante folosind 
cãrãmizi de sticlã (tip Nevada) prin aplicare pe cantul acestora, în strat de cca. 6-8 mm.
Poate fi folosit ºi la placãri în strat de 4-10 mm, pentru:
     plãci ceramice absorbante ºi plãci porþelanate, la interior ºi exterior
     plãci naturale (inclusiv marmura albã), la interior ºi exterior
     elemente decorative din ciment alb sau ipsos, fixate la interior sau exterior 

Pentru realizarea de pereþi din cãrãmizi de sticlã (tip Nevada)
Consistenþã adaptatã pentru lucrãri în plan vertical  
Rezistenþã deosebitã prin aditivare cu cauciuc sintetic
Poate fi folosit ºi la plãci naturale, inclusiv marmurã albã 

Cãrãmizile de sticlã trebuie sã fie desprãfuite ºi lipsite de umezealã, 
înainte de a fi zidite.
Conþinutul unui sac se presarã în cca. 6,5-7 litri apã curatã, la 
temperatura obiºnuitã.
Se amestecã folosind un mixer electric (bormaºinã prevãzutã cu 
amestecãtor).
Se reamestecã dupã cca. 5 minute ºi se ajusteazã consistenþa prin 
adãugare de apã sau adeziv.
Se aplicã adezivul pe suportul pe care se va realiza zidirea, prin 
întindere cu o mistrie dinþatã.
Se aºeazã primul rând de cãrãmizi în stratul de adeziv, la max. 10 
minute dupã întinderea acestuia.
Se aplicã adezivul pe suprafaþa orizontalã a carãmizilor, prin 
întindere cu o mistrie.
Se aºeazã cãrãmizile în stratul de adeziv, la max. 5-10 minute dupã 
întinderea acestuia, eventual folosind colþare speciale pentru 
acest scop. 
Adezivul care iese prin rosturile dintre cãrãmizi trebuie curãþat 
imediat cu o cârpã umedã. 
În cazul în care adezivul se foloseºte la placãri cu plãci ceramice 
sau naturale, se vor respecta tehnicile de lucru specifice, respectiv 
amorsarea suprafeþei suport, aplicarea folosind mistria dinþatã 
(piepten) de max. 10 mm, pozarea plãcilor asigurând un grad de 
acoperire cu adeziv de min. 60% din suprafaþã.
Se poate executa chituirea rosturilor dintre cãrãmizi dupã minim 48 de 
ore de la montarea zidului.
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