Fişă Tehnică

DUROCRET
Mortar pe bază de ciment şi răşini, pentru reparaţii
Proprietăţi

Mod de utilizare

DUROCRET este un mortar cu rasina gata
preparat, fara substante corozive, pentru utilizare in
interior si exterior. Ofera:

1. Suportul
Suportul va fi curatat bine de praf, uleiuri,
materiale in putrefactie, etc. Inaintea aplicarii
DUROCRET, va fi udat suportul.






Rezistenta la frecare.
Foarte buna aderenta la support.
Hidroizolatie.
Simplificarea lucrarilor.

2. Aplicarea
DUROCRET se adauga in apa amestecind continuu,
pina se realizeaza un amestec cu lucrabilitatea dorita.
Materialul se aplica cu mistria, dupa regulile stiute.

Domenii de aplicare
DUROCRET este utilizat pentru lucrari de
reparatii la beton, zidarie, efectuarea de scafe, etc.
Varianta sa de culoarea caramizie este utilizata
pentru consolidarea coamelor acoperisului.

Consumul
Circa 15 kg/mp/cm grosime strat.
La realizarea de scafe de 5-6 cm : 1,9 -2,7 kg/m..
Ambalaj

Caracteristici Tehnice

DUROCRET este disponibil in saci de 5 kg si 25 kg.

Forma:

praf cimentoid

Culoarea:

gri, alb, caramiziu

Depozitare

Greutate aparenta
mortar uscat:

1,55 ± 0,05 kg/lit

Timp de cel putin 12 luni de la data fabricatiei, in
saci inchisi, in spatiile protejate de umezeala.

Greutate aparenta
mortar umed:

1,78 ± 0,05 kg/lit

Observaţii

Timp de lucru:

4 ore la +20°C

DUROCRET Gri & Caramiziu
Necesarul de apa:

4,60 kg/sac de 25 kg

Rezistenta
la compresiune:

13,00 ± 2,00 N/mm²




Rezistenta la incovoiere: 3,95 ± 0,30 N/mm²



DUROCRET Alb



Necesarul de apa:

4,25 kg/sac de 25 kg

Rezistenta
la compresiune:

15,00 ± 2,00 N/mm²

Temperatura in timpul aplicarii,trebuie sa fie
de cel putin +5°C.
Pe timpul lunilor de vara, se recomanda ca
DUROCRET sa fie udat dupa aplicare, pentru
a fi protejat impotriva deshidratarii din cauza
temperaturii ridicate.
Produsul contine ciment, care are reactie
alcalina cu apa si este considerat iritant.
Inaintea utilizarii materialului, consultati cu
atentie instructiunile privind utilizarea in
siguranta si masurile profilactice inscrise pe
ambalaj.

Rezistenta la incovoiere: 4,30 ± 0,30 N/mm²
S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCŢII
BUCURESTI: Piata Alba Iulia, nr.3, sc.A, ap.32
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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.

