Fişă Tehnică

MULTIFILL SMALTO 0-8
Chit de rosturi hidrofug, cu aspect de porţelan
Proprietăţi

Mod de utilizare

Chit de rosturi color, pe bază de ciment, pentru plăci,
îmbunătăţit cu polimeri (răşini). Este caracterizat de
rezistenţe mecanice ridicate, stabilitate cromatică
excelentă şi hidrofobie crescută. Conţine componente
bacteriostatice speciale, care nu permit dezvoltarea
bacteriilor în rost. Conferă o suprafaţă finală netedă
şi lucioasă. Este adecvat pentru rosturi de până la 8
mm lăţime.
Este clasificat ca, chit de rosturi de tip CG2
conform ΕΝ 13888.

1. Pregătirea suportului
Suprafata acoperita cu placi trebuie sa fie curata.
Rosturile se curata cu atentie si se umezesc cu un
burete ud.

Domenii de aplicare
Este adecvat pentru rostuirea placilor de faianta
sau gresie de orice tip, pentru spatii interioare sau
exterioare.
Caracteristici Tehnice
Βaza:

praf cimentoid

Culori:

24 diferite

Necesar de apă:

1,10 kg/sac de 4 kg

Greutate aparentă
a mortarului uscat:

1,18 ± 0,05 kg/lit

Greutate aparentă
a mortarului umed:

1,95 ± 0,05 kg/lit

Temperatură de aplicare:

de la +5ºC până la
+35ºC

Rezistenţă la frecare:

≤ 1000 mm3

Rezistenţă la compresiune: 30,00 N/mm2
Rezistenţă la încovoiere:

7,50 N/mm2

Contracţie de priză:

≤ 2 mm/m

Absorbţie apă:
• după 30 min:
• după 240 min:

≤2g
≤5g

Durată în recipient:

minimum 2 h,
la +20ºC

Accesibilitate:

după 10 h, la +20ºC

2. Aplicarea
Adăugăm MULTIFILL SMALTO 0-8 în apă
amestecând continuu, până la obţinerea unui
amestec omogen. Se recomandă ca amestecul să se
facă cu un malaxor cu turaţie redusă.
Lăsăm amestecul circa 10 minute să se matureze şi
amestecăm din nou. Întindem amestecul peste
rosturi cu un şpaclu din cauciuc, în direcţie oblică
faţă de rosturi având grijă să fie umplute rosturile
pe toată adâncimea. Surplusul de material se
îndepărtează după puţin timp cu un burete umed.
În final curăţăm suprafaţa plăcilor cu o cârpă
uscată.
În spaţiile exterioare sau atunci când temperatura
este ridicată, se recomandă umezirea rosturilor
după câteva ore şi după ce rostul s-a uscat.
Consum
Consumul de MULTIFILL SMALTO 0-8 depinde
de dimensiunile plăcilor şi de grosimea rostului.
Cu titlu informativ menţionăm următoarele situaţii:
Dimensiuni
plăci
(în cm)
2 x 2 x 0,3
10 x 10 x
15 x 15 x
20 x 20 x
30 x 30 x
40 x 40 x
50 x 50 x

Grosime rost
2 mm

4 mm

6 mm

8 mm

750
300
240
180
140
100
90

1.500
600
470
360
280
210
170

--900
710
540
410
320
260

--1.210
950
720
550
420
340

(Valorile consumului sunt exprimate în g/m2)

Ambalaj-Culori

Depozitare

MULTIFILL SMALTO 0-8 este oferit în 24 de
culori cu codurile şi ambalajele respective:

Cel putin 12 luni de la data fabricatiei in saci
inchisi, in spatii ferite de umezeala.

Culoare
01 White
05 Light Grey
15 Manhattan Grey
03 Grey
30 Cement Grey
10 Dark Grey
02 Black
17 Anemone
06 Bahama Beige
22 Magnolia
16 Light Ochre
21 Caramel
14 Cotto
20 Maroon
09 Light Brown
08 Brown
07 Redbrown
31 Ceramic
25 Crocus
32 Mykonos Blue
33 Zellow
34 Mint
35 Tropical Sea
36 Cypress
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 kg
•
•
•

Observatii
•
•

Produsul contine ciment, care are reactie
alcalina cu apa si este clasificat ca iritant.
Consultati instructiunile de utilizare in
siguranta si de profilaxie inscrise pe ambalaj.

•

Cereţi caseta cu eşantioane MULTIFILL.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCŢII
BUCURESTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32
Tel.: 021 3000482, 3000483, 3000484 Fax: 021 3166746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

