
 
 

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU 

FAIANŢĂ ŞI GRESIE 

DURAZIV AM 7 
INTERIOR, C1T 

 
 
CARACTERISTICI:   
• Pentru lipirea plăcilor ceramice absorbante la interior 

• Aplicare pe suporturi minerale pe bază de ciment la pardoseli şi pereţi 

• Ideal pentru suprafeţe neregulate 

• Lucrabilitate bună şi aderenţă ridicată 

• Economic 
 
 
DOMENII DE APLICARE: 
Placări la interior, în strat de 4-15 mm, cu următoarele materiale şi în următoarele condiţii: 
- plăci ceramice de interior (plăci absorbante) şi plăci naturale poroase 
- aplicare pe pardoseli şi pereţi în medii uscate, fără umiditate şi caldură exesivă 
- se poate folosi şi la realizarea de zidării cu cărămizi BCA, blocuri ceramice sau cărămizi clasice 
Suportul trebuie să fie absorbant, solid şi lipsit de substanţe antiaderente: 
- suporturi minerale care au ca liant cimentul 
- beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile 
- gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate şi şpăcluite în prealabil cu DURAZIV AM 15 
PREGĂTIREA SUPORTULUI: 
- denivelările, fisurile sau găurile se repară folosind mortarul de reparaţii DURAZIV PM 47 
- suprafeţele absorbante (BCA, glet ipsos, tencuieli/şape având conţinut mic de ciment) trebuie 

amorsate cu o amorsă penetrantă 
- nu se recomandă umezirea plăcilor sau a suportului înainte de aplicarea adezivului 
PREPARARE ŞI APLICARE: 

- conţinutul unui sac se presară în 5-5,5 litri apă curată, la temperatura obişnuită 
- se amestecă pană se obţine o pastă omogenă fară aglomerări folosind un mixer electric (bormaşină 

prevăzută cu amestecător) la turatie redusă 
- se reamestecă după 5-10 minute şi se ajustează consistenţa prin adăugare de apă sau adeziv 
- se aplică adezivul pe suport, prin întindere cu o gletieră dinţată 
- la placări în zone cu trafic intens, se aplică adeziv şi pe spatele plăcii 
- se aşează plăcile în stratul de adeziv, la max. 10-15 minute după întinderea acestuia  
- se verifică periodic ca placa să fie acoperită min. 60% din suprafaţă   
- se poate circula pe plăci şi se poate executa chituirea după 24 de ore 
DEPOZITARE: In spaţii acoperite, fără expunere la ploaie sau soare 
 

AMBALARE: saci de 25 kg 
 

CONSUM ORIENTATIV: între 3 – 4 kg /m2, în funcţie de denivelările suportului 
 

TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe sac 
 

DATE TEHNICE: 
 

Proporţia amestecului 5-5,5  l apă / 25 kg adeziv 
Timp de maturare 5-10 minute 
Timp de punere în operă ≈ 4 ore 



Temperatura de punere în operă 5°C - 30°C 
Tipuri de plăci pozabile: plăci absorbante sinterizate (glazurate) sau  extrudate (neglazurate) cu 
absorbţie > 3%: clasa A2a, A2b, A3, B2a, B2b, B3 
Plăci naturale poroase: marmură colorată, calcar, dolomită, travertin, ardezie, agloresină 
Chituire, după: 24 de ore 
Circulabil pe plăci (gresie), după: 24 de ore 
Rezistenţă maximă, după 28 de zile 
Rezistenţă la temperatură -30°C … +70°C 
Timp deschis (SR EN 1346) ≥ 20 minute  
Alunecare (SR EN 1308) ≤ 0,5 mm 

Aderenţa (SR EN 1348)  
- iniţială (în mediu uscat) ≥ 0,5 N/mm2 

- în mediu umed NDP (adeziv pentru interior) 

- după îmbătrânire la +70°C NDP (adeziv pentru interior) 
- după 25 cicluri îngheţ /dezgheţ NDP (adeziv pentru interior) 
Clasificare conform SR EN 12004 Adeziv pe bază de ciment, clasa C1 – adeziv 

pentru aplicaţii la interior 
 
ATENŢIONĂRI: 
Indicaţiile şi prescripţiile cuprinse în prezenta fişă tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare ale 
produsului şi nu pot inlocui calificarea şi pregatirea executantului lucrarii. Producatorul garantează 
performanţele produsului dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Folosirea produsului impune 
confirmarea de catre utilizator prin aplicatii practice a faptului ca este sau nu adecvat utilizării avute in 
vedere şi asumarea întreagii responsabilitaţi ce poate deriva din folosirea acestuia. 
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