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Capatect-Ceratherm-Fugenschlämme 083 
Mortar de rostuit, pentru aplicarea materialului sub formă de pastă, între 
plăcile ceramice, pe sistemele Capatect A şi B. 

Domeniu de utilizare: 
Mortar de rostuit pentru prelucrarea 
rosturilor dintre plăcile ceramice şi cele 
de acoperire, pe sistemele Capatect A 
şi B. 

Proprietăţi: 
- Rezistent la intemperii. 
- Rezistent la îngheţ şi la săruri de 

combatere a poleiului. 
- Etanş la ploi torenţiale. 
- Hidrofob. 
- Deformări reduse la uscare. 
- Deschis la difuzia vaporilor de apă. 
- Prelucrare uşoară. 
- Uşor de şters de pe suprafeţe de clin-

cher. 
- Adecvat, în special, pentru utilizarea 

pe sisteme de termoizolaţii 
- Neinflamabil A2 – DIN 4102, în sis-

temul Capatect A (cu plăci din vată 
minerală). 

- Greu inflamabil B1 - DIN 4102, în sis-
temul Capatect B (cu plăci din polisti-
ren). 

 Date tehnice:
Baza liantului: liant mineral conform DIN 
EN 197-1, cu adaosuri speciale. 
Densitatea mortarului proaspăt: cca. 1,5 
g/cm3.  

 Consum:
cca. 3-5 kg/m2. 

Aceste sunt nişte valori orientative. 
Consumul exact depinde de formatul 
plăcilor, lăţimea rosturilor şi adâncimea 
acestora, se stabileşte prin efectuarea 
unor mostre la faţa locului. 

 Mărimea granulelor:
cu granule fine. 

 Nuanţă:
083/11: Titangrau (gri titan). 

Ambalare: 
Sac a 25 kg. 

Depozitare:  
La răcoare, uscat şi ferit de îngheţ. Am-
balajul etanş poate fi depozitate 9 luni şi 
produsul este sărac în cromaţi timp de 9 
luni.

Pregătirea stratului suport: 
Flancurile (colţurile) plăcilor trebuie să 
fie curate şi fără substanţe separatoare. 
Resturile uscate de mortar adeziv se 
îndepărtează. 
Este necesară o adâncime uniformă a 
rostului de min. 6 mm. 
Este necesară o lăţime uniformă a ros-
tului de min. 20 mm. 

Stratul suport trebuie să fie uniform, cu 
o suprafaţă închisă, fără conţinut de
substanţe separatoare. Rosturile cu 
adâncimi mai mari se rostuiesc în 2 
straturi. Suporturile puternic absorbante 
se umezesc în prealabil. Mortarul ade-
ziv trebuie să fie întărit şi uscat în între-
gime, la momentul aplicării materialului 
de rostuit. Trebuie acordat o atenţie 
sporită asupra faptului ca stratul suport 
şi flancurile (colţurile) rostului să dispu-
nă de o capacitate absorbantă similară.

Pregătirea materialului: 
Se introduc cca. 6 L apă într-un recipi-
ent curat, şi se amestecă cu ajutorul 
unui mixer electric cu viteză redusă, cu 
conţinutul unui sac de 25 de kg până ce 
se obţine masă omogenă, cu nuanţă 
uniformă. După 3 min. se amestecă din 
nou. Materialul deja întărit nu se va 
prepara din nou cu apă, în caz contrar 
pot apărea probleme de aderenţă. Se 
va pregăti numai atât material, cât poa-
te fi prelucrat în intermediul a 40 de 
minute. 

Aplicarea produsului: 
Mortarul de rostuit se introduce în ros-
turi cu ajutorul unui cauciuc de rostuit 
sau cu o placă de burete. Rosturile tre-
buiesc umezite în prealabil. Se va acor-
da o atenţie sporită asupra umplerii în 
întregime a rosturilor. Resturile de mor-
tar se îndepărtează înainte de uscare, 
fără a lăsa urme.  

Suprafaţa se spală cu o placă de bure-
te, până ce se obţine o suprafaţă fără 
urme în dungi, urmele de ciment se 
îndepărtează eventual cu ajutorul soluţi-
ilor adecvate de curăţare.  
La plăcile puternic poroase este posibil 
să rămână urme permanente de mortar 
de rostuit pe suprafaţă. Rosturile de 
îmbinare cu alte tipuri de materiale, se 
vor umple cu materiale elastice de ros-
tuit.    

 Temperatura de prelucrare:
Pe durata aplicării şi uscării, temperatu-
ra pentru suprafaţa suport şi mediu tre-
buie să fie de min. +5°C şi max. +30°C.  
Nu se va aplica sub efectul direct al 
soarelui, la vânt puternic ceaţă sau 
umiditate relativă ridicată a aerului. În 
acest sens facem referire la fişa „Lucrări 
de tencuire la temperaturi înalte şi scă-
zute” a Asociaţiei Germane a Ştucatori-
lor. Se va proteja de o uscare prea ac-
celerată. În cazul în acre este necesar, 
se vor asigura condiţii uniforme de întă-
rire, prin umezire suplimentară cu apă 
curată.  

 Uscare/Timp de uscare:
Este uscat la suprafaţă după 24 de ore 
la temperatura de +20°C şi 65 % umidi-
tate.  

 Curăţirea sculelor:
Imediat după utilizare, cu apă. 

Prelucrare 

Descrierea produsului 



 
 
În cazul plăcilor poroase sau a glazuri-
lor mate, se vor efectua neapărat supra-
feţe de probe. În anumite condiţii, este 
posibil să rămână urme de material pe 
suprafaţa plăcilor.  
Pot apărea diferenţe de nuanţe, în func-
ţie de conţinutul de umiditate şi de ca-
pacitatea de absorbţie a stratului suport. 
În acest sens se va lucra neapărat în 
condiţii climatice similare pe întreaga 
suprafaţă.    
 
 Dezafectare: 
Doar sacul golit în întregime (fără mo-
loz) se dă spre reciclare. Resturile de 
material întărit (beton, cărămidă, plăci 
ceramice şi materiale pe bază de ipsos) 
se evacuează ca conform EAK 170101. 
Resturile de material neântărite (deşeuri 
provenite din realizarea lianţilor pe bază 
de ciment) se evacuează ca conform 
EAK 101311. 
 
 Indicaţii de pericol / Sfaturi de se- 
curitate (valabile la momentul impri-
mării): 
Produs destinat numai aplicatorilor pro-
fesionişti. Irită organele respiratorii şi 
pielea. Există pericolul producerii unor 
leziuni serioase la ochi. A nu se inhala 
praful. Se va evita contactul cu ochii. La 
contactul cu ochii, se va spăla imediat 
cu apă şi se va cere sfatul medicului.     
La utilizarea produslui se vor utiliza 
mănuşi şi ochelari/măşti adecvate de 
protecţie.  
Giscode: ZP1. 
 
 Date referitoare la siguranţă / Marcaje  
de pericol şi de transport: 
Marcaj de pericol: Xi – Iritant, conţine: 
Ciment. 
Vezi fişa tehnică de securitate a 
produslui. 
 
 
Consiliere tehnică: 
 

În această informare tehnică nu pot fi 
luate în considerare toate straturile su-
port întâlnite în practică, precum şi tra-
tarea acestora. În cazul unor straturi 
suport ce nu se regăsesc în această 
informare tehnică, vă rugăm luaţi legă-
tura cu reprezentanţii noştri tehnici pen-
tru detalii suplimentare. 
 
Serviciul suport clienţi: 

 0800.800.600 
e-mail: tehnic@caparol.ro
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