
DURAZIV AT 37
ADEZIV PENTRU POLISTIREN ªI VATÃ MINERALÃ

Pentru sarcini grele 

Indicaþii

Domeniu de aplicare

Sistemul de termoizolaþie cu plãci de polistiren extrudat sau expandat se poate lipi atât pe pereþi exteriori, cât ºi 
pe pereþi interiori, dacã accesul prin exterior este imposibil. Vata mineralã este indispensabilã la clãdiri publice 
sau cu înãlþimi mari. Pe soclurile clãdirilor este necesarã aplicarea polistirenului extrudat.
Suportul trebuie sã fie absorbant, solid ºi lipsit de substanþe antiaderente:
     beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile
     cãrãmidã clasicã, BCA sau cãrãmidã eficientã
     gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate în prealabil
     plãci de lemn aglomerat (OSB) sau stratificat, ºpãcluite în prealabil cu mortar hidroizolant DURAZIV PM 45

 

Pentru lipirea ºi ºpãcluirea plãcilor de polistiren expandat, extrudat ºi vatã mineralã densã
Nu necesitã dibluri de fixare, uºureazã aplicarea plãcilor pe soclurile clãdirilor
Datoritã aditivãrii cu silicon, nu permite infiltrarea apei, dar lasã peretele sã respire 
Recomandat în medii critice cu temperaturi extreme (litoral, zone muntoase)
Consum cu cca. 20% mai scãzut decât la adezivii obiºnuiþi
Flexibilitate ºi aderenþã sporite, prin conþinutul de cauciuc ºi fibre sintetice

Pregãtirea suportului

Preparare ºi aplicare

Denivelãrile, fisurile sau gãurile se reparã folosind mortarul de reparaþii 
DURAZIV PM 47.
Suprafeþele absorbante (BCA, glet ipsos, tencuieli/ºape cu conþinut 
mic de ciment) trebuie amorsate.
Nu se recomandã umezirea suportului înainte de aplicarea adezivului.
Plãcile de polistiren trebuie sã fie lipsite de urme de praf ºi umiditate 
sau condens.

Conþinutul unui sac se presarã în cca. 7 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.
Montarea plãcilor: 
     se aplicã adezivul pe spatele plãcilor termoizolante, prin întindere cu o mistrie dinþatã de 10x10 mm 
     dacã suportul prezintã neregularitãþi (cãrãmidã, BCA, etc) se aplicã în cordon la cca. 3 cm de marginea plãcii 
     de polistiren ºi în 3-5  puncte dispuse în interiorul acesteia
     plãcile se lipesc prin presare pe suport, cel mai târziu la 10 – 12 minute dupã aplicarea mortarului 
     se verificã periodic ca placa sã fie acoperitã pe min. 40% din suprafaþã 
     dupã 24 de ore de la lipire se poate aplica plasa de armare
     la clãdirile civile obiºnuite nu este necesarã aplicarea de dibluri pentru polistiren
Montarea plasei din fibrã de sticlã ºi ºpãcluirea suprafeþei:
     pentru lucrãrile de ºpãcluire (înglobarea plasei ºi netezire) se va prepara un mortar de consistenþã mai fluidã 
     se aplicã mortarul pe suport cu mistria cu dinþi de 10x10 mm
     se aºeazã vertical bucãþile de plasã ºi se insereazã în stratul de mortar prin apãsare cu dinþii mistriei 
     se liseazã mortarul cu partea dreaptã a mistriei dinþate
     se va evita nivelarea excesivã, stratul final trebuind sã ajungã la o grosime de 4-5 mm
Straturile ulterioare (amorsã, tencuialã decorativã, vopsea) se pot aplica dupã min. 7 zile. La circa 48 de ore 
dupã uscarea masei de ºpaclu, aceasta capãtã proprietãþi hidroizolante, ceea ce va proteja sistemul de termoizo-
laþie faþã de factorii atmosferici.     
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