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Capatect-Ceratherm-Keramikkleber 084 
Mortar adeziv, cu aplicare în strat subţire, pentru aplicarea plăcilor ceramice, 
şi celor de imitaţie de clincher, pe sistemele de termoizolare Capatect A şi B. 

Domeniu de utilizare: 
Lipirea plăcilor aparente de clincher şi a 
plăcilor ceramice, în sistemele de ter-
moizolare Capatect. Lipirea acoperirilor 
ceramice pe alte tipuri de suporturi 
adecvate. 

Proprietăţi: 
- Rezistent la intemperii. 
- Hidrofob. 
- Deschis la difuzia vaporilor de apă. 
- Prelucrare uşoară. 
- 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 
Pulbere pe bază de dispersie sintetică. 
Densitatea mortarului proaspăt: cca. 1,55 
g/cm3.  
Rezistenţa la tracţiune, pe beton ≤ 1,0 
N/mm2. 

 Consum:
cca. 5,0 kg/m2, în funcţia de mărimea 
dinţilor fierului de glet. 

Aceste sunt nişte valori orientative, fără 
a lua în considerare pierderile datorate 
tasării şi uscării. Se vor lua în calcul 
posibilele diferenţe ale consumlui, în 
funcţie de caracteristicile lucrării. 

 Nuanţă:
Zementgrau (gri ciment). 

 Ambalare:
Sac a 25 kg. 

 Depozitare:
La răcoare, uscat şi ferit de îngheţ. Am-
balajul etanş poate fi depozitate 12 luni 
şi produsul este sărac în cromaţi timp 
de 12 luni. 

 Pregătirea stratului suport:
Toate suporturile trebuie să fie cu capa-
citate portantă, plane, curate, uscate şi 
fără substanţe separatoare. 

 Pregătirea materialului:
Se introduc cca. 6-6,5 L apă într-un 
recipient curat, şi se amestecă cu ajuto-
rul unui mixer electric cu viteză redusă, 
cu conţinutul unui sac de 25 de kg până 
ce se obţine masă omogenă, cu nuanţă 
uniformă.  

 Aplicarea produsului:
Mortarul se aplică pe stratul suport, cu 
un fier de glet cu dinţi (6x6 respectiv 
8x8) şi se întinde pe direcţie verticală. 
Alegerea fierului de glet cu dinţi se face 
în funcţie de caracteristicile stratului 
suport (rugozitate), mărimea plăcilor şi 
caracteristicile suprafeţei de lipire de pe 
plăci. 

Se va aplica numai atât adeziv, cât poa-
te fi acoperit cu imitaţie de clincher, sau 
cu plăci ceramice, înainte de formarea 
pielii pe suprafaţă. 

Adezivul va fi aplicat şi pe partea poste-
rioară a plăcilor (procedeul Floating-
Buttering), pentru obţinerea unui pat de 
adeziv pe întreaga suprafaţă, fără de-
fecte. Plăcile se introduc în patul proas-
păt de adeziv, prin mişcări uşoare de 
glisare.  

 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.  

 Uscare/Timp de uscare:
cca. 2-3 zile. 
Depinde de temperatură şi umiditatea 
relativă a aerului.  

 Curăţirea sculelor:
Imediat după utilizare, cu apă. 

Prelucrare Descrierea produsului 



 
 
 Dezafectare: 
Doar sacul golit în întregime (fără mo-
loz) se dă spre reciclare. Resturile de 
material întărit se evacuează ca deşeuri 
rezultate din construcţii şi demolări, 
conform EAK 170904. 
 
 Indicaţii de pericol / Sfaturi de se- 
curitate (valabile la momentul impri-
mării): 
Irită organele respiratorii şi pielea. Exis-
tă pericolul producerii unor leziuni seri-
oase la ochi. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. A nu se inhala praful. Se va 
evita contactul cu ochii şi pielea. 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. În cazul ingerării se cere ime-
diat ajutorul medicului şi se prezintă 
ambalajul sau eticheta. 
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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