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Despre noi 
Fondată în anul 1996, ADEPLAST este o companie dinamică prezentă pe piaţa materialelor de construcţii 
din România şi nu numai, ce se dezvoltă continuu în concordanță cu cerințele clienților și partenerilor ofer-
ind soluții complete adaptate acestora. ADEPLAST este singura companie cu capital 100% românesc, care se 
găseşte pe lista primilor 10 producători, alături de companii multinaționale cu renume ca Lafarge Cement, Hol-
cim, Carpatcement Holding. Evoluția spectaculoasă a companiei a determinat și extinderea capacităților sale 
de producție, în prezent existând o fabrică în Oradea și una la Ploiești, iar o alta în curs de construcție la Ro-
man. Pe parcursul acestui an se va începe construcţia unei fabrici de vopsele şi tencuieli decorative la Ploieşti.

Evoluție și perspective 
La înfiinţarea punctului de lucru ADEPLAST, Marcel Bărbuţ a deţinut 96%  din acţiuni, investind o sumă iniţiala de 
10.000 de dolari, echivalentul a 31.000.000 lei în perioada respectivă. Ceilalți patru asociaţi au contribuit cu numai 
8 dolari, adică 25.000 lei. Profitul era totuşi împărţit în mod egal. În termen de un an asociații aveau dreptul de 
răscumparare a acţiunilor. Din profitul obţinut cei 4 acţionari şi-au răscumpărat acţiunile, fiecare deţinând astfel 
câte o pondere de 20%.
În anul 2002 dl Marcel Bărbuţ a cumpărat de la dl Aron încă 10% din pachetul de acţiuni cu 125.000 Euro, deţinând 
astfel 30% din acţiunile companiei. Aceeaşi acţiune o realizează și dl Flaviu Pop, reuşind astfel ca şi el să deţină o 
pondere de 30%.
În anul 2005 familia Stefani împreună cu dl Marcel Bărbuţ cumpără acţiunile d-lui Flaviu Pop și d-lui Erdosi, cu con-
travaloarea a 5.000.000 Euro astfel încât acesta ajunge să deţină 60% din acţiuni, iar familia Stefani doar 40%.
În anul 2007 dl Marcel Bărbuţ cumpără pentru suma de 6.000.000 Euro acţiunile familiei Stefani şi deţine astfel 
integral actiunile AdePlast.
În anul 2007 dl Marcel Bărbuţ vinde o acţiune d-nei Cristina Paveliuc şi transformă firma în societate pe acţiuni, 
intenţia fiind de a o lista la bursă pentru obţinerea capitalului necesar dezvoltării acesteia.
Din cauza apariţiei crizei, dl Marcel Bărbuţ renunţă la listarea la bursa şi investeşte masiv în dezvoltarea firmei 
prin credite. Datorită ascensiunii continue a firmei şi a profitabilităţii acesteia, banca UNICREDIT ŢIRIAC a susţinut și 
susţine toate planurile inițiate pentru extinderea şi dezvoltarea ADEPLAST.
Compania a încheiat anul 2012 cu o creştere de 30% și EBITDA provizorie de 7.900.000 Euro. Firma a juns în criză la 
o valoare de opt ori EBITDA, adică 63.000.000 Euro. 
Marcel Bărbuţ nu a renunţat însă la planul de listare a companiei la bursă. INTERCAPITAL, în colaborare cu ERSTE, 
grupul de investiţii ADEPLAST se va lista la BURSA pentru a dezvolta o investiţie surpriză.

Scurt istoric
• 1994, înfiinţată la Oradea, cu denumirea Multistar Prod S.R.L.
• 1996 domnul Marcel Bărbuţ devine acţionar şi societatea se transformă în societate mixtă romano-austriacă, 
obiectivul fiind fabricarea mortarelor adezive pentru placaje ceramice, gleturi, şape, pardoseli industriale şi mor-
tare mecanizate sub marca înregistrată ADEPLAST®
• 2004, iunie, fabrica de mortare uscate Oradea.
• 2005-2007, se pune la punct un puternic parc auto.

17 ANI DE LUPTĂ
PENTRU SUPREMAȚIE

• 2007, Multistar Prod S.R.L. se transformă în societatea pe acţiuni ADEPLAST S.A.
• 2008 iulie, Fabrica de vopsele şi tencuieli decorative Oradea.
• 2008 septembrie, Fabrica de mortare uscate Ploieşti.
• 2011 mai, Instalația de uscare-sitare nisip pentru fabrica de mortare uscate Oradea
• 2011 iunie, Fabrica de polistiren Ploieşti
• 2012 noiembrie, Linia de producție polististiren grafitat din cadrul fabricii Ploieşti

Locații
Platforma industrială Ploiești

Fabrica de mortare uscate
Fabrica produce anual 450.000 tone/an mortare uscate, 
are spații generoase de depozitare și o logistică bine pusă 
la punct. 

Fabrica de polistiren expandat
Această fabrică are o capacitate pentru polistiren alb 
700.000 metri cubi.
Linia cumpărată de la Zentyss produce 150.000 metri cubi 
anul, numai de polistiren grafitat, fiind o linie dedicate 
polistirenului grafitat.
Astfel, capacitatea anuală totală este de 850.000 metri 
cubi.

Fabrica de vopsele şi tencuieli decorative
Proiectul de dezvoltare ADEPLAST prevede construcţia unei 
fabrici de vopsele lavabile şi tencuieli decorative la Ploieşti 
în valoare de 6.000.000 Euro. Prima etapă va fi finalizată 
în primul trimestru al anului 2013 şi va fi în valoare de 
3.250.000 EURO. Fabrica va avea o capacitate identică 
cu cea de la Oradea, de 20.000 tone anual, aceasta fiind 
complet automatizată. Cele 20.000 tone sunt produse cu 
numai 5 angajaţi.
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Platforma industrială Oradea

Fabrica de vopsele şi tencuieli decorative
Capacitatea totală de producţie ajunge la cca 20.000 tone/an vopsele lavabile 
şi tencuieli decorative. Cele 20.000 tone sunt produse cu numai 5 angajaţi, 
activitatea fiind complet automatizată.

Fabrica de mortare uscate
Se produc anual 250.000 tone de mortare uscate. 25 - 40% din producție va fi 
destinată exportului: Ungaria, Slovacia, Germania, Belgia şi Austria. Scopul ADE-
PLAST este de a exporta în întregime componentele unui termosistem performant 
(adezivi, polistiren, masă de şpaclu, tencuieli decorative).

Fabrica de polistiren expandat
Fabrica de polistiren va avea o capacitate identică cu cea din Ploiesti, de 700.000 
m³ fiind o linie unică în Europa, întrucât poate produce şi polistiren alb și polistiren 
grafitat. Capacitatea totală proiectată pentru producţia de polistiren expandat 
normal şi grafitat în locaţiile de la Oradea, Roman şi Ploieşti va fi de 2.250.000 
m³/an.

Marcel Bărbuț

ADEPLAST - Competitor de talie europeană

Adeplast produce în prezent peste 50 de sortimente de ma-
teriale de construcţii. Forţa ADEPLAST în România se va 
ridica la opt capacităţi de producţie în domeniul mortarelor 
uscate, tencuielilor decorative, vopselelor şi materialelor ter-
moizolante, devenind unul dintre cei mai importanţi jucători 
pe pieţele de profil din Europa. În locațiile sale, ADEPLAST 
a creat sute de locuri de muncă, a dezvoltat parteneriate 
cu distribuitori, constructori, transportatori și diverși alți 
furnizori, a contribuit la bugetele locale și a dezvoltat per-
manent zonele respective. Investind și modernizând per-
manent, ADEPLAST este pregătit pentru orice provocare, 
fiind un competitor și un partener de nivel european de top.

Platforma industrială Roman

Fabrica de  mortare uscate
Investiția a fost începută în anul 2010, însă amânată din cauza refuzului
unei susțineri financiare și a piedicilor birocratice din partea guvernului din
2010 și a autoritaților locale. Reluată prin eforturi proprii în anul 2012. Îm-
potriva tuturor dificultăţilor, noua fabrică de adezivi şi mortare uscate de la
Roman se ridică în ritm susţinut. 450.000 tone/an de adezivi şi mortare uscate
cu o calitate europeană de top vor fi disponibile începand cu martie 2013.

Fabrica de polistiren expandat
Aceasta va avea o capacitate identică cu cea din Ploiești, de 700.000 m³ fiind o 
linie unică în Europa întrucât poate produce şi polistiren alb și polistiren grafitat.
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GAMA PROFESIONALĂ - INOVAȚIE ADEPLAST
 
 CONSIDERENTE GENERALE
 Îmbunătăţirea treptată şi continuă a calităţii produselor, respectiv îmbunătăţirea tuturor 

caracteristicilor şi a designului, dar și diversificarea gamei, constituie pentru ADEPLAST 
un nou concept de acţiune destinat satisfacerii nevoilor clientilor si creşterii gradului de 
loializare şi satisfacţie al acestora.

 În acest sens, Adeplast lansează o gamă inovatoare de produse pe piaţa românească, ce 
conţine un ingredient special creat, care garantează particularităţi deosebite ale acestora, 
anume PORUS X. Acest ingredient are capacitatea de a impermeabiliza, mentinând poro-
zitatea suprafeţei, însă reducând semnificativ absorţia apei.

 Ingredientul PORUS X, regăsit în mod exclusiv în produsele din gama profesională ADE-
PLAST, asigură proprietăţi definitorii ce individualizează această gamă în raport cu celela-
lte produse aflate pe piaţă:

 - Rezistenţa la apă: produsele asigură hidrofobizarea suprafeţelor pe care sunt aplicate 
(„efectul de perlă”)

 - Permeabilitatea crescută la vapori de apă: peretele respiră

 - Durabilitatea: creşte durata de viaţă a suprafeţei. 

 COMPONENTELE GAMEI:

 AERIA STONE cu PORUS X
 
 AERIA cu PORUS X - VOPSEA PENTRU INTERIOR

 AERIA cu PORUS X - VOPSEA PENTRU EXTERIOR

 AERIA PLAST cu PORUS X - TENCUIALĂ DECORATIVĂ

APVE AERIA CU PORUS X  - vopsea pentru exterior
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale exterioare noi pe bază de ciment, tencuite, precum şi pentru 

renovarea suprafeţelor acoperite cu vopsele în dispersie sau tencuieli decorative, cu scopul asigurării unui finisaj 
colorat în nuanţe strălucitoare. 

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri / m², la două straturi.
Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului 

de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă.

APAH0 AERIA STONE CU PORUS X - hidrofobizare fațade și pietre naturale
Domeniu de utilizare: Pentru impregnarea suprafeţelor minerale, a pietrei naturale etc. în scopul eliminării absorbţiei de apă 

(hidrofobicizării) şi obţinerii “efectului de perlă”, fără a schimba aspectul substratului impregnat.
Consum specific: Aproximativ 50 - 100 ml / m² în funcţie de capacitatea de absorbţie şi natura suportului. Pentru stabilirea 

consumului real, se recomandă efectuarea unor probe direct în şantier, pe suportul ce urmează a se finisa.

APVI AERIA CU PORUS X  - vopsea pentru interior
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton. 

Recomandată pentru uz profesional, pentru obţinerea de suprafeţe respirabile, cu rezistenţă mare la murdărire.
Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri / m², la două straturi.
Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului 

de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă.

 Gama AERIA, vectorii ingredientului revoluționar PORUS X

APT AERIA PLAST CU PORUS X  - tencuială decorativă
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje profesionale, cu efect hidroizolant şi permeabil la vapori de-

osebit în lucrări interioare şi exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, 
zidărie, gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica uşor, într-un singur strat. Recomandată pentru uz 
profesional.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului de 
culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drişcuită: 1,0 mm - 2,0 kg / m²
    1,5 mm - 2,5 kg / m²
    3,0 mm - 3,5 kg / m²
 - Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg / m²
    3,0 mm - 3,1 kg / m²
 - Tencuială roluită: 1,5 kg ÷ 2,5 kg / m²

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului 
de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă.
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 Vopsele și tencuieli decorative siliconice
 

 Tencuiala decorativă siliconică este o tencuială decorativă structurată, în relief, 
gata de aplicare, pe bază de răşini siliconice, diluabile cu apă. Superlavabilă, 
elastică, flexibilă, hidroizolantă cu proprietăţi hidrofobe, înaltă permeabilă la 
vapori, rezistentă la zgâriere şi lovire, foarte rezistentă la factorii agresivi ai me-
diului: ploaie, umiditate, variaţii de temperatură, radiaţii solare, poluare, aceasta 
se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de 
interioare şi exterioare.

 Se pot aplica pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, 
gipscarton, dar sunt recomandate şi pentru clădirile istorice şi monumente, de 
asemenea pe partea nordică a clădirilor. 

 Datorită calităţii sale profesionale superioare, aceasta se poate aplica uşor, într-
un singur strat, fie sub aspect drişcuit, zgâriat sau roluit.

 Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea ben-
eficiarului, pe baza paletarului de culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă 
şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare. 

 Tencuiala decorativă siliconică trebuie aplicată pe suprafeţe uscate, desprăfuite 
şi portante. Eventualele proeminenţe vor fi îndepărtate. Suprafeţele neomogene 
care prezintă substanţe oleaginoase sau de orice alt fel, care ar putea forma o 
peliculă dăunătoare între material şi suport trebuie tratate corespunzător. 

 Referitor la modalitățile de aplicare, în cazul tencuielii drişcuite (de 1.0mm, 
1.5mm, 3.0mm) şi al celei zgâriate de (2.0mm, 3.0mm), aceasta se va aplica cu 
fierul de glet din inox (drişcă metalică) într-un strat cât mai subţire (grosimea 
optimă a stratului cât mai apropiată de diametrul granulelor). La cea drişcuită 
structurarea se face uniform până la obţinerea reliefului şi aspectului dorit: 
granulat, tip calciu. La cea zgâriată se poate alege dispunerea, direcţia şi forma 
canelurilor în funcţie de modul (sensul) în care se realizează structurarea (ver-
tical, orizontal, rotund, neregulat etc.). Pentru tencuiala roluită aplicarea se va 
realiza cu o gletieră din inox cu dinţi de 4mm, după care materialul se distribuie 
uniform cu o rolă de structură, din burete aspru (cu suprafaţă cu găuri), în direcţie 
verticală, apoi orizontală.

 Materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare şi nici pe timp de 
vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheţ întrucât acestea pot 
provoca, în timpul aplicării şi uscării, fisuri şi deosebiri de culoare. După aplicare, 
suprafeţele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (48h la 
20˚C).  În cazul oricărei tencuieli decorative colorate, rosturile şi îmbinările între 
culori se fac utilizând benzi autoadezive de hârtie. 

 

Lucrări efectuate cu materiale pentru 
finisaje produse de ADEPLAST

SIT DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare şi exterioare. Se pot 

aplica pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate  profesională, se 
poate aplica uşor, într-un singur strat.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului  de 
culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drişcuită: 1,5 mm - 2,5 kg/m²
 - Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg/m²
 Consumul indicat se referă la suprafeţe perfect netede şi variază în funcţie de grosimea stratului 

aplicat şi de caracteristicile suprafeţei suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în 
legătură cu  necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

Cod produs: SITD15B1 Cod produs: SITD15B2 Cod produs: SITD15B3TENCUIALĂ
CU ASPECT

DRIȘCUIT
1,5 mm

B1 - bază albă, culori pastel B2 - bază intermediară, culori pastel B3 - bază transparentă, culori intense

Cod produs: SITZ20B1 Cod produs: SITZ20B2 Cod produs: SITZ20B3TENCUIALĂ
CU ASPECT

ZGÂRIAT
2,0 mm

Cod produs: SITRB1 Cod produs: SITRB2 Cod produs: SITRB3TENCUIALĂ
CU ASPECT

ROLUIT

Ambalare: găleată 28 kg.
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg.
Standard de calitate: SR EN 15824:2009.

SIVE VOPSEAUA MESERIAȘULUI - SILICONICĂ
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare şi exterioare. Se pot aplica pe orice tip de suprafeţe 

minerale noi pe bază de ciment, tencuite, precum şi renovarea suprafeţelor acoperite cu vopsele în dispersie sau 
tencuieli decorative, cu scopul asigurării unui finisaj colorat în nuanţe strălucitoare. Recomandat pentru sistemul 
termoizolant mineral pe bază de vată minerală, restaurări de monumente istorice şi clădiri vechi, deasemanea pe 
partea nordică a clădirilor.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului  de 
culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: Circa 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: SIVE3LB1 Cod produs: SIVE3LB2 Cod produs: SIVE3LB3
3 L

B1 - bază albă, culori pastel B2 - bază intermediară, culori pastel B3 - bază transparentă, culori intense

Cod produs: SIVE8LB1 Cod produs: SIVE8LB2 Cod produs: SIVE8LB3

Cod produs: SIVE15LB2 Cod produs: SIVE15LB3Cod produs: SIVE15LB1

ambalaj

8 L

15 L

structură
tip bază

tip bază

Ambalare: găleată 15 L.
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg.
Agrement tehnic: Produs agrementat INCERC s.a.
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 Placări ceramice cu

 
 Adezivii AFX-9 și AF 11 plus, din gama profesională, sunt folosiți pentru lucrări 

de faianţare şi placări de gresie absorbantă și slab absorbantă din interior, 
în medii uscate, fără umiditate şi căldură excesive, pe suport rugos și stabil 
(tencuială cu ciment şi var, BCA, beton, sape pe baza de ciment etc).

  Suprafaţa suport trebuie să fie întărită, curată, uscată fără fisuri sau crăpături, 
aderentă şi compactă, lipsită de grăsimi, pulberi, rezidiuri sfărămicioase, săruri. 
Mortarul vechi cu umflături şi scorojiri se va îndepărta. Suprafaţa suport se va 
tencui cu mortar obişnuit pe bază de ciment şi var, sau cu mortare din familia 
ADEPLAST®. 

 Sistemul de finisaje profesionale

 Gletul cu PORUS X, din gama profesională, este folosit pentru finisarea suprafeţelor 
interioare fără umezeală excesivă din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază 
de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Este destinat obţinerii suprafeţelor foarte 
fine şi netede înainte de zugrăvire sau vopsire cu ulei.

 Ingredientul component PORUS X, dezvoltat special pentru ADEPLAST asigură 
creşterea performanţelor sistemului și definirea unor calităţi specifice:

 - Permeabilitatea crescută la vapori de apă. Permite peretelui să re-
spire, dar nu permite infiltrarea apei de la exterior.

 - Durabilitatea: creşte durata de viaţă a suprafeţei finisate.
 
 Componentele sistemului:
 1. Amorsa de perete cu PORUS X. Pregătește suprafața suport prin re-

ducerea și uniformizare absorbției. Aceasta trebuie să fie curată, aderentă 
şi compactă, cu o vechime de minim 30 de zile, lipsită de grăsimi, pulberi, 
rezidiuri sfărămicioase, săruri şi urme de gips.

 2. GM-126 - Gletul de umplere cu PORUS X. Are rolul de a acoperi 
suprafața cu denivelări de Suprafaţa ce urmează a se gletui nu trebuie să 
aibă denivelări mai mari de 5 mm.

 3. GM-127 - glet de finisaj cu PORUS X. Super alb, cu o lucrabilitatea 
foarte bună, pentru obținerea de suprafețe impecabile.

 4. AERIA cu PORUS X - vopsea de interior. Grad de acoperire excelent, 
permeabilitatea crescută la vapori de apă. Permite peretelui să respire, dar nu 
permite infiltrarea apei de la exterior.

AFX-9  ADEZIV SPECIAL PENTRU PLĂCI CERAMICE, LA INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie la interior, 

în medii uscate, fără umiditate şi căldură excesivă, pe 
suport mineral rugos şi stabil (tencuială cu ciment şi 
var, BCA, beton, şape pe bază de ciment etc.). 

 NOTĂ: Produsul nu se aplică pe plăcile de gips-carton. 

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcţie de calitatea suprafeţei suport. 5 945762 011800

Cod produs: AFX 9
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

AF 11 plus  ADEZIV SPECIAL PENTRU PLĂCI CERAMICE PORȚELANATE
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie, gresie 

porţelanată,faianţă peste faianţă, gresie, ciment sclivisit etc., 
la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între -25°C şi 
+ 80°C în medii umede sau uscate. Nu se aplică pe suport de 
metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcţie de calitatea suprafeţei suport. 5 945762 011817

Cod produs: AF 11 plus
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

GM 126  GLET PE BAZĂ DE IPSOS CU PORUS X, PENTRU FINISAJE
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală 

excesivă din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază 
de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pen-
tru obţinerea suprafeţelor foarte fine şi netede înainte 
de zugrăvire sau vopsire cu ulei.

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat. 5 945762 011794

Cod produs: GM 126
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

GM 127  GLET PE BAZĂ DE CIMENT CU PORUS X, PENTRU FINISAJE
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare din 

beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, 
ciment-var, acolo unde exista riscul unui ambient 
umed după aplicare (baie, bucătărie, încăperi de tipul 
piscinelor acoperite etc). Se utilizează pentru obţinerea 
suprafeţelor foarte fine şi netede. 

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.
5 945762 011787

Cod produs: GM 127
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

 Adezivi plăci ceramice - POLYMER 1000X

 Gleturi de finisaj cu PORUS X

ADEZIVI ȘI GLETURI - GAMA PROFESIONALĂ
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ADEZIVI PENTRU PLACĂRI

 Ghid de punere în operă a adezivilor pentru placări ceramice 

 SUPRAFAŢA SUPORT:
 Trebuie să fie întărită, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, aderentă şi compactă, lipsită 

de grăsimi, pulberi, reziduuri sfărâmicioase, săruri. Mortarul vechi cu umflături şi scorojiri se 
îndepărtează. Suprafaţa suport se va tencui cu mortar obişnuit pe bază de ciment şi var, sau cu 
mortare din familia ADEPLAST®.

 Pentru suprafeţele de tipul şapelor cu denivelări, se vor corecta denivelările prin aplicarea 
unei şape de egalizare. În cazul suprafeţelor de placat în zone umede, la exterior, sau în cazul 
piscinelor, se poate, în prealabil, hidroizola cu ADEPLAST® MH-1K membrana hidroizolantă 
monocomponentă.

 În cazul suprafeţelor suport critice sau deformabile se va utiliza, în mod obligatoriu AF-S alb sau 
AF-S gri.

 Pereţii din BCA vor fi tencuiţi în prealabil cu mortar pe bază de ciment-var (ADEPLAST® MTi- 25 
pentru interior, ADEPLAST® MTe-35 pentru exterior), după completa întărire a mortarului (7 
zile/centimetru grosime strat aplicat) putându-se aplica adezivul.

 UNELTE UTILIZATE:
 - găleată
 - amestecător mecanic sau manual
 - mistrie
 - gletieră cu dinţi de 6 x 6 mm, 8 x 8 mm sau 10 x 10 mm în funcţie de mărimea plăcii
 - boloboc
 - tăietor de faianţă
 MODUL DE PREPARARE ŞI APLICARE:
 Pulberea se introduce în apă şi se începe amestecarea. Atât recipientul cât şi apa utilizată trebuie 

să fie curate. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează într-o oră. 
Amestecarea se face energic, de preferinţă mecanic (la o maşină de găurit electrică se ataşează 
un ax cu palete), până la obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil cu fluiditate 
corespunzatoare. În cazul în care se adaugă o cantitate insuficientă de apă, produsul îşi pierde din 
proprietăţile adezive. Se aşteaptă 10 minute pentru desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă 
din nou energic. Pasta se pune pe suprafaţă în grosime de 4 - 5 mm, după care se greblează cu 
un dispozitiv tip pieptene, cu dinţi de 6 - 8 mm lăţime şi adâncime. Greblarea pastei are avantaj 
dublu: creşte aderenţa plăcii pe suport şi se reduce consumul de material. Pasta depusă pe 
suport are proprietăţi adezive timp de 15 - 20 minute. Capacitatea adezivă a pastei se verifică 
prin atingerea suprafeţei cu degetele mâinii îndepărtate. Lipirea pastei pe degete înseamnă o 
adezivitate corespunzătoare. Plăcile se aşează pe stratul de adeziv astfel aplicat şi se presează 
energic, urmate de mişcări de lovire uşoară, pentru a asigura suprafaţa de contact cât mai mare 
(minim 75% din suprafaţa posterioara a plăcii).

 În cazul adezivului ADEPLAST® AF-N când se aplică faianţă peste o suprafaţă netedă, ca ciment 
sclivisit, mozaic, faianţă veche, acestea se degreseată în prealabil prin spălare cu apă caldă şi 
detergent lichid, se spală urmele de detergent cu apă, se sterge suprafaţa cu o cârpă uscată şi 
curată, după care se aplică un strat aderent de 0.5 - 1 mm grosime din adezivul ADEPLAST® AF-N 
şi se lasă timp de 24 ore pentru întărire. În ziua următoare peste acest strat se depune pasta cu 
ajutorul gletierei cu dinţi.

 Pasta din găleata îşi păstrează proprietăţile adezive timp de cel putin 2 ore. Rosturile se închid cu 
ADEPLAST KITURI DE ROSTURI ADEPLAST QK-6 sau QK-15, după o perioadă de întărire de minim 
24 ore.

 Orice lucrări ulterioare pe suprafaţa placată se vor face după minimum 72 ore de la placare.

Gletieră

Amestecare

Consistenţa materialului pe gletieră

Aplicarea materialului pe suprafaţa suport

 SUPRAFAŢA DEVINE UTILIZABILĂ:
 După minimum 24 ore, pentru rostuire cu adezivi pentru rosturi ADEPLAST KITURI DE ROSTURI 

ADEPLAST QK-6 sau QK-15. După minimum 72 ore pentru utilizare generală.
 IMPORTANT:
 La temperaturi mai mici de 20°C timpul de întărire se prelungeşte.
 În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor şi standardelor 

în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experienţa practică şi pe testele efectuate. 
Condiţiile specifice locaţiei şi aplicării pot fi diferite faţă de cele prezentate aici, aşadar, utilizarea 
corectă şi reuşită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

Optimizarea consumului specific prin greblare

Aplicarea plăcii şi lovirea uşoară

Aplicarea adezivului pe placă

Aplicarea materialului pe suprafaţa suport

AF-E ADEZIV DE GRESIE ŞI FAIANȚĂ PENTRU EXTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie la interior, 

sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C şi +80°C, 
în medii umede sau uscate, pe suport mineral  rugos 
(tencuială cu ciment şi var, BCA, beton, şape pe bază de 
ciment etc). 

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: afe5x5
Ambalare: cutie 5 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

Cod produs: afe05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 140 png./palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

Cod produs: afe25
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

AF-I ADEZIV DE GRESIE ŞI FAIANȚĂ PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie la interior, 

în medii uscate, fără umiditate şi căldură excesivă, pe 
suport mineral rugos şi stabil (tencuială cu ciment şi 
var, BCA, beton, şape pe bază de ciment etc.). 

 NOTĂ: Produsul nu se aplică pe plăcile de gips-carton.
Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: afi25
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

Cod produs: afi5x5
Ambalare: cutie de 5 x 5 kg
Paletizare:  28 cutii/palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

Cod produs: afi05
Ambalare: pungă de 5 kg
Paletizare:  140 png./palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008
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MH-1K MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ MONOCOMPONENTĂ
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru lucrări de hidroizolaţie a teraselor, 

balcoanelor, bazinelor de apă sau piscinelor, înainte de 
placarea cu gresie şi faianţă, piatră naturală, marmură.
La placare se va utiliza, în mod obligatoriu un adexiv 
flexibil (AF-S GRI, AF-S ALB). Datorită granulaţiei 
de 0.8 mm, suprafaţa obţinută are un grad ridicat 
de rugozitate, ceea ce duce la o aderentă sporită a 
adezivilor aplicaţi pe aceasta membrană hidroizolantă.
Nu se utilizează pentru bazine şi piscine cu adâncimea 
mai mare de 4 metri, nu se utilizează pe suprafeţe care 
generează eflorescenţe şi pe suprafeţe minerale cu o 
rezistenţă la compresiune scăzută (suporturi friabile-
sfărâmicioase).

Consum specific: circa 3 - 5 kg/m² (în funcţie de calitatea suportului), în 
grosime totală de 2mm, în maximum 2 straturi.

Cod produs: mh-1k
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 14891: 2008

AF ADEZIV DE GRESIE ŞI FAIANȚĂ PENTRU INTERIOR / EXTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie la interior, 

sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C şi +80°C, 
în medii umede sau uscate, pe suport mineral rugos 
(tencuială cu ciment şi var, BCA, beton, şape pe bază de 
ciment etc.).

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: af
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

AF-N ADEZIV SUPER PLASTIC DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ 
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie, gresie 

porţelanată,faianţă peste faianţă, gresie, ciment scliv-
isit etc., din interior, sau exterior, expuse la temperaturi 
între -25°C şi + 80°C, în medii umede sau uscate, 
de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste 
pardoseala încălzită. Se poate utiliza şi pentru aplicarea 
plăcilor de gresogranit şi clincher, aplicarea de faianţă, 
pe plăci de gipscarton, pentru aplicarea pe faţadă a 
plăcilor de bazalt pentru izolarea exterioară a caselor de 
tip Rockwool (Fasrock, Frontrock) sau Nobasil (FKL).

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m² în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: af-n
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

AF-S GRI ADEZIV SUPER FLEXIBIL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ 
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie, gresie 

portelanată, faianţă peste faianţă, gresie, ciment sclivisit, 
marmură, granit etc., la interior, sau exterior, expuse la 
temperaturi între -25°C şi + 80°C în medii umede sau uscate, 
de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste pardoseala 
încălzită. Se poate utiliza şi pentru aplicarea plăcilor de greso-
granit şi clincher, aplicarea de faianţă, pe placi de gipscarton, 
pentru aplicarea plăcilor de dimensiuni mari pe substraturi 
minerale.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: af-s gri
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

AF-S ALB ADEZIV SUPER FLEXIBIL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ 
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie, gresie 

portalanată,faianţă peste faianţă, gresie, ciment sclivisit, 
marmură, granit etc., la interior, sau exterior, expuse la 
temperaturi între -25°C şi + 80°C în medii umede sau uscate, 
de asemenea la aplicarea plăcilor ceramice peste pardoseala 
încălzită. Se poate utiliza şi pentru aplicarea plăcilor de 
gresogranit şi clincher, aplicarea de faianţă, pe plăci de 
gipscarton, pentru aplicarea plăcilor de dimensiuni mari pe 
substraturi minerale, acolo unde este obligatorie culoarea 
albă a adezivului.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: af-s alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

AF-11 + PORZELLANO - ADEZIV PENTRU PLĂCI PORȚELANATE 
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie, gresie 

porţelanată,faianţă peste faianţă, gresie, ciment sclivisit etc., 
la interior, sau exterior, expuse la temperaturi între 

 -25°C şi + 80°C în medii umede sau uscate. Nu se aplică pe 
suport de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: af11+
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

FS-57 WHITE ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU PIATRĂ NATURALĂ 
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de placare cu piatră naturală, cu absorbţie 

medie, din interior, sau exterior, expuse la temperaturi între 
-25°C şi + 80°C, în medii umede sau uscate, acolo unde este 
obligatorie culoarea albă a adezivului. Nu se aplică pe suport 
de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: fs-57w
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

FS-57 GREY ADEZIV DE CULOARE GRI PENTRU PIATRĂ NATURALĂ 
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de placare cu piatră naturală, cu absorbţie 

medie, din interior, sau exterior, expuse la temperaturi între 
-25°C şi + 80°C, în medii umede sau uscate. Nu se aplică pe 
suport de metal, lemn, plastic etc.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: fs-57g
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

MX ALB ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU MARMURĂ ŞI GRANIT
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie de di-

mensiuni mari, placări cu marmură, granit şi alte pietre 
naturale, gresogranit şi clincher, acolo unde este nevoie 
de păstrarea culorii albe a adezivului, la lucrările cele 
mai pretenţioase din interiorul sau exteriorul clădirilor, 
la placări de camere frigorifice şi peste pardoseala 
încălzită, expuse la temperaturi între -25°C şi +90°C, în 
medii umede sau uscate.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: mx-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008

MX GRI ADEZIV PENTRU MARMURĂ ŞI GRANIT
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de faianţare şi placări de gresie de 

dimensiuni mari, placări cu marmură, granit şi alte 
pietre naturale, gresogranit şi clincher, la lucrările cele 
mai pretenţioase din interiorul sau exteriorul clădirilor, 
la placările camerelor frigorifice şi peste pardoseala 
încălzită, expuse la temperaturi între -25°C şi +90°C, în 
medii umede sau uscate.

Consum specific: cca 3 - 4 kg/m², în funcţie de calitatea suprafeţei suport.

Cod produs: mx-gri
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12004 / 2008
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CHITURI PENTRU ROSTUIT

QK-6 QUARZ KIT 2 - 6 mm

FLEXIBIL, AQUASTATIC
QK-6 KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRILOR CERAMICE 2 - 6 mm

Domeniu de utilizare: umplerea rosturilor cu lăţime maximă cuprinsă între 2 - 6 mm, ale plăcilor ceramice, gresie, marmură, 
piatră naturală (cu excepţia celei supusă îngălbenirii), gresogranit, gresie porţelanată, pentru lucrări din 
interior sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C şi +80°C, în medii umede sau uscate.

Consum specific [kg/m²]: Mărimea plăcilor (cm) 15 x 15 20 x 20 20 x 30 30 x 30 40 x 40 50 x 50
 Rost de 1 mm grosime 0,15 0,13 0,12 0,10 0,05 0,04
 Rost de 3 mm grosime 0,45 0,39 0,36 0,3 0,15 0,12
 Rost de 5 mm grosime 0,75 0,65 0,6 0,5 0,25 0,2
Modalitatea de ambalare: 
 1. Ambalaj individual de 2 kg și de 5 kg
 - ambalaj din polietilenă laminată, în 3 straturi, cu barieră de vapori şi filtrare a razelor ultraviolete
 - grosimea totală a stratului de polietilenă este de minimum 0.12 mm
 - termen de valabilitate a produsului în ambalaj original, nedesfăcut 2 ANI !
 2. Ambalaj la cutie din carton care conține:
 - 5 pungi de 5 kg
 - 12 pungi de 2 kg
 3. Europalet înfoliat cu 28 cutii:
 - cutii 28 x 5 pungi  x 5 kg = 700 kg
 - cutii 28 x 12 pungi x 2 kg = 672 kg
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retro

roşu
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teracota

verde g50

verde g57

violet

Paleta de culori QK-6

30 nuanţe
QUARZ KIT 2 - 6 mm

Zona transparentă a ambalajului prin care se vede culoarea originală
a preamestecului QK-6 sau QK-15 pentru finisarea rosturilor plăcilor ceramice.

flexibilitate 
foarte ridicată

rezistenţă mare 
la trafic

absorbţie foarte 
redusă de apă

rezistenţă mare 
la fisurare

QK-15QUARZ KIT 5 - 15 mm

FLEXIBIL, AQUASTATIC
QK-15 KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRILOR CERAMICE 5 - 15 mm

Domeniu de utilizare: umplerea rosturilor cu lăţime maximă cuprinsă între 5 - 15 mm, ale plăcilor ceramice, gresie, marmură, 
piatră naturală (cu excepţia celei supusă îngălbenirii), gresogranit, gresie porţelanată, pentru lucrări din 
interior sau exterior, expuse la temperaturi între -20°C şi +80°C, în medii umede sau uscate.

Consum specific: este cuprins între 0,8 - 1,5 kg / m², în funcţie de dimensiunea plăcilor şi a rosturilor.
 Pentru calcularea corecta a consumului specific este necesară efectuarea de teste la locul aplicării, pe o suprafaţă mică.
Modalitatea de ambalare: 
 1. Ambalaj individual de 5 kg
 - ambalaj din polietilenă laminată, în 3 straturi, cu barieră de vapori şi filtrare a razelor ultraviolete
 - grosimea totală a stratului de polietilenă este de minimum 0.12 mm
 - termen de valabilitate a produsului în ambalaj original, nedesfăcut 2 ANI !
 2. Ambalaj la cutie din carton care conține:
 - 5 pungi de 5 kg
 3. Europalet înfoliat cu 28 cutii:
 - cutii 28 x 5 pungi x 5 kg = 700 kg

verde

teracota

polar

ocean

negru

maro

gri închis

gri deschis

chocolate

caramel

bej

alb

Paleta de culori QK-15

12 nuanţe
QUARZ KIT 5 - 15 mm
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materiale termoizolante din polistiren expandat

ADP70 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - spații fără încărcare statică deosebită
 - izolarea spațiilor libere
 - izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T1

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L1 x W1 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 ............................................. BS75 BS≥75
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 .......  CS10(50) CS≥50
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 ................................................. TR50 TR≥50
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,040
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa B-s2,d0

ADP80 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - spații fără încărcare statică deosebită
 - izolarea spațiilor libere
 - izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor
 - fațade
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T1

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L1 x W1 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS100 BS≥100
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 .......  CS10(60) CS≥60
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 ................................................. TR50 TR≥50
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,040
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa B-s2,d0

EPS70 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - fațade ventilate
 - fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS115 BS≥115
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 .......  CS10(70) CS≥70
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 ................................................. TR50 TR≥50
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,039
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa B-s2,d0

MATERIALE TERMOIZOLANTE
EPS80 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - fațade ventilate
 - fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS150 BS≥150
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 .......  CS10(80) CS≥80
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 .............................................. TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,038
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa B-s3, d0

EPS80+ PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - fațade ventilate
 - fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS150 BS≥150
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 .......  CS10(80) CS≥80
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 .............................................. TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,038
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa B-s3, d0

EPS100 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - spații cu încărcare statică medie, terase necirculabile, sub șape de egalizare
 - fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor)
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS170 BS≥170
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ...  CS10(100) CS≥100
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 .............................................. TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,036
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa C-s2, d0

EPS120 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - spații (pardoseli) cu încărcare statică medie, terase cu circulație redusă, sub șape de egalizare
 - acoperișuri cu șarpante din lemn, acoperișuri industriale supuse la solicitări mecanice medii
 - fațade sistem ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor civile și industriale)
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS200 BS≥200
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ...  CS10(120) CS≥120
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 .............................................. TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,034
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa B-s1, d0

 Plăci termoizolatoare din perle de polistiren expandat ignifugat
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 ADEPLAST® - Neopor® un parteneriat de cursă lungă
 
BASF este lider mondial în domeniul chimic: The Chemical Company. Grupul german este un parten-
er de încredere al tuturor sectoarelor industriale, participând la creşterea succesului clienţilor săi 
prin furnizarea de produse de înaltă calitate, soluţii inteligente şi tehnologii inovatoare. În România, 
Grupul BASF este prezent prin compania BASF SRL, înfiinţată în anul 1993.
În anul 2012 BASF a încheiat un parteneriat de co-branding cu compania Adeplast, prin care aceasta 
poate folosi produsele sub marca Neopor® în România, Ungaria şi Republica Moldova. În baza acestui 
contract de co-branding pe toate pachetele cu polistiren expandat grafitat pe bază de Neopor®, va fi 
inscripţionat mesajul „Made of Neopor®, provided by BASF” ca o certificare a materiei prime folosite 
pentru producerea lor şi ca o subliniere a parteneriatului cu liderul mondial în domeniul chimiei. 

În urmă cu peste 60 de ani, BASF a descoperit un element clasic şi anume, polistirenul expanda-
bil, prescurtat EPS. Sub brandul Styropor®, EPS reprezintă chiar şi astăzi soluţia globală pentru ter-
moizolarea eficientă  a clădirilor sau pentru ambalarea în siguranţă a produselor. 
În anul 1995 BASF a obţinut brevetul de invenţie pentru Neopor®. Cu această nouă gamă de produse, 
BASF a continuat şi a îmbunătăţit performanţele gamei Styropor® Noul material de termoizolaţie 
este expandat şi prelucrat în blocuri de spumă, panouri şi componente matriţate. 
În cazul Neopor®, în amestecul de materii prime a fost adăugat grafit. Acesta absoarbe şi reflectă 
radiaţia căldurii şi îmbunătăţeşte cu până la 20% performanţa de termoizolare a EPS-ului.
Neopor® este format din granule mici, negre de polistiren (EPS) care conţin agent de expandare; 
această materie primă unică  este apoi  procesată în materiale termoizolante pentru o gamă largă 
de aplicaţii. 
Materialele termoizolante produse din Neopor® oferă o capacitate mai mare de termoizolaţie şi un 
consum cu până la 50% mai mic de materii prime decât convenţionalul EPS. În acest mod produsele 
sunt prietenoase cu mediul înconjurător şi benefice pentru buzunarul clientului, realizând economii 
în termeni de costuri şi resurse. Materialele ecologice Neopor® conţin celule de aer care garantează 
conservarea conductivităţii tehnice de-a lungul perioadei de viaţă a unei construcţii.

Materialele izolante realizate din polistiren expandat (EPS) cu granule Neopor® sunt rezistente la 
îmbătrânire şi degradare, precum şi foarte solide şi stabile dimensional. Datorită acestor proprietăţi, 
sistemele cu Neopor® oferă o termoizolare de lungă durată şi siguranţă permanentă.
Înainte de aplicarea izolaţiei exterioare realizată din materiale izolante fabricate din Neopor®, trebuie 
verificată capacitatea de susţinere la sarcini a substratului. Peretele trebuie să fie uscat, iar tencuiala 
deja existentă trebuie să nu prezinte nici o cavitate şi orice parte mobilă trebuie îndepărtată. Trebuie 
pregătite mai întâi substraturile pe bază de nisip sau cu o capacitate mare de absorbţie. Panourile 
izolante din Neopor® sunt fixate pe zidărie cu ajutorul adezivilor, diblurilor sau suporturilor de mon-
tare. Panourile trebuie instalate de jos în sus astfel încât să fie fixate etanş unul de celălalt şi îmbinate 
în zidărie (evitându-se punctele de intersecţie). Panourile aplicate la toate colţurile clădirii trebuie 
îmbinate în coadă de rândunică. Trebuie avut grijă ca suprafaţa să fie plană atât pe orizontală, cât şi 
pe verticală. Micile  neregularităţi pot fi corectate prin aplicarea unui adeziv, iar proeminenţa mar-
ginilor panoului poate fi netezită prin şlefuire.
Pentru a evita fisurile şi pentru a proteja mecanic faţada, este necesară ranforsarea feţelor atât la in-
terior, cât şi la exterior. Aceasta se realizează cu un material de ranforsare şi o ţesătură de ranforsare 
corespunzătoare. După ce izolaţia exterioară este complet uscată, trebuie aplicat stratul exterior de 
protecţie sub forma unei tencuieli finale, corespunzătoare, compatibile cu întreg sistemul.
 
În comparaţie cu produsele alternative, Neopor® oferă avantaje economice cu un impact mai mic 
asupra mediului şi soluţii ecologice eficiente pentru protecţie termică modernă.

GRAFIPLAST cu Neopor® se prezintă în două variante de rezistență la compresiune:
- EPS80GR
- EPS100GR
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru: fațade ventilate, fațade sistem 
ETICS (sisteme termoizolante la exteriorul clădirilor).
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 plăcile se pot tăia la 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm.
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EPS150 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - spații cu încărcare statică ridicată,
 - terase circulabile, sub pardoseli cu trafic mediu
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS250 BS≥250
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ...  CS10(150) CS≥150
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 .............................................. TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,033
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 ............................... Euroclasa D-s3, d0

EPS200 PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
Domeniu de utilizare: sub formă de panouri termoizolante pentru:
 - spații cu încărcare statică foarte ridicată
 - terase circulabile
 - sub pardoseli cu trafic mediu și greu
 - pardoseala camerelor frigorifice
Grosimi de tăiere [mm]: în conf. cu SR EN823 ... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 +/- 2 mm T2

Caracteristici tehnice:
Dimensiune panou (lungime x lățime [mm]) ............................. 1000 x 500 mm +/- 3 mm L2 x W2 
Perpendicularitate, în conformitate cu SR EN 824 ................................................. +/- 2mm /1 m S2
Planeitate, în conformitate cu SR EN 824 ...................................................................... +/- 5 mm P4
Rezistența la încovoiere, în conformitate cu SR EN 12089 .......................................... BS250 BS≥250
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, în conformitate cu SR EN 826 ...  CS10(200) CS≥200
Rezistența la tracțiune, în conformitate cu SR EN 1607 .............................................. TR150 TR≥150
Conductivitate termică [W/m·K] .............................................................................................. 0,032
Clasa de combustibilitate, în conformitate cu SR EN 13501-1 .......................................... Euroclasa E

IPS PLĂCI PERIMETRALE DIN POLISTIREN EXPANDAT INJECTAT
Domeniu de utilizare: Pentru izolarea pereţilor şi pardoselii de spaţiile încălzite care se învecinează cu pământul. Plăcile sunt 

fabricate cu ajutorul automatelor de injectat - EPS. Suprafaţa pe o parte este prevăzută cu striaţii pentru 
drenaj în structură romboidală. Falţul în trepte pe perimetru (SF) garantează o izolaţie fără punţi termice.

Avantaje competitive: - absorbţie foarte redusă a apei, datorită sudurii foarte bune a particolelor expandate,
 - rezistenţa foarte bună datorită densităţii volumetrice ridicate,
 - izolaţie termică cu 10 % mai bună decât plăcile expandate EPS normale.
Dimensiuni panou [mm]: Placă termoizolaţie perimetrală SF 30mm 1265 x 615 mm; 12,00 m² (0,360 m³)/Pachet
 Placă termoizolaţie perimetrală SF 40mm 1265 x 615 mm;  9,00 m² (0,3600 m³)/Pachet 
 Placă termoizolaţie perimetrală SF 50mm 1265 x 615 mm; 7,50 m² (0,3750 m³)/Pachet 
Grosimi de tăiere [mm]: 30; 40; 50 mm

MW VATĂ MINERALĂ / VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
Domeniu de utilizare: Vata minerală a fost folosită în industria construcţiilor de peste 60 de ani şi s-a dovedit a fi un mijloc sigur, 

eficient şi accesibil de izolare. Izolaţia cu vată este o una de înaltă performanţă, care oferă atât protecţia 
împotriva zgomotului cât  şi împotriva incendiilor, cât şi  avantaje în economia de energie , având  toate 
caracteristicile reprezentative de izolare, cât şi proprietăţile mecanice.

 Proprietăţile de izolare termică excelentă permit reducerea cheltuielilor de încălzire sau de răcirea a 
locuinţelor. Fiind produs din materiale naturale -nisip, materiale secundare brute - geam spart- ajută la 
reducerea consumului de energie şi a emisiilor poluante în atmosferă, dar şi la reducerea greutăţii asupra 
structurii pe care este aplicată.

 Rezistenţa produsului permite o compresie mare a materialului, cu garanţia de întoarcere la grosimea 
declarată a acestuia, astfel încât reduce în mod semnificativ costurile de transport şi depozitare, precum şi 
pe cele de stocare.

Caracteristici: Saltea din vată minerală se prezintă sub formă de role de material cu grosimi incepând cu 50 mm și 
lungime de 10 m.

 - conductivitate termică: l = 0,040 W/mK
 - clasa de rezistență la foc A1
 Placă de vata minerală bazaltică se prezintă sub formă de plăci rigide cu grosimi începând de la 20 

- 200 mm, densitate 140 - 180 kg / m³.
 - conductivitate termică: l = 0,035 W/mK
 - standard de calitate: SR EN 13162/2003

EPS-PV PERLE VIRGINE NEADITIVATE DIN POLISTIREN EXPANDAT
Domeniu de utilizare: - substraturi pentru socluri şi pardoseli, spaţiul dintre pardoseli, acoperişuri şi pardoseli de lemn
 - repere cu un strat pentru lipire directă a materialelor de pardoseală, soclurilor şi pardoselilor, spaţiului dintre 

pardoseli şi acoperişurilor şi pardoselilor din lemn
 - formarea de înclinaţii pe terase şi acoperişuri plane, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a  învelişurilor 

hidroizolante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie fără solvenţi)
 - izolarea podurilor pe care nu se umblă 
 - izolarea acoperişurilor gudronate, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a  învelişurilor hidroizolante 

(prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie fără solvenţi)
 - umplerea bolţilor, de asemenea şi foarte groase
 - acoperirea acoperişurilor cu plăci din ciment cu conţinut de azbest,  de asemenea cu aplicarea ulterioară directă 

a  învelişurilor hidroizolante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie fără 
solvenţi)

 - umplutură sub invelișul asfaltic 
 - substraturi pentru pardoseli industriale

Consum specific: pentru a obţine 0,3 m³ de șapă ușoară, cu densitatea aparentă în stare uscată de 350 - 450 kg/ m³, se vor 
respecta următoarele indicaţii: 

 - 1 sac de 250 litri de perle virgine + 40 - 50 litri de apă + 100 kg ciment

P-BLU POLITERM BLU - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT
Domeniu de utilizare: - substraturi pentru socluri şi pardoseli, spaţiul dintre pardoseli, acoperişuri şi pardoseli de lemn
 - repere cu un strat pentru lipire directă a materialelor de pardoseală, soclurilor şi pardoselilor, spaţiului 

dintre pardoseli şi acoperişurilor şi pardoselilor din lemn 
(se va consulta Manual de Aplicaţii „Politerm Blu – Piano Zero”)

 - formarea de înclinaţii pe terase şi acoperişuri plane, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a  
învelişurilor hidroizolante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie 
fără solvenţi)

 - izolarea podurilor pe care nu se umblă 
 - izolarea acoperişurilor gudronate, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a  învelişurilor hidroizo-

lante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie fără solvenţi)
 - umplerea bolţilor, de asemenea şi foarte groase
 - acoperirea acoperişurilor cu plăci din ciment cu conţinut de azbest,  de asemenea cu aplicarea ulterioară 

directă a  învelişurilor hidroizolante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu 
condiţia să fie fără solvenţi)

 - umplutură sub invelișul asfaltic 
 - substraturi pentru pardoseli industriale
 - granulație 3 - 6 mm
Consum specific: pentru a obţine 0,3 m³ de șapă ușoară se vor respecta următoarele indicaţii: 
 - 2 saci de 420 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
 - 5 saci de 170 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
 (*) a se vedea dozele prescrise

P-BLU FEIN POLITERM BLU FEIN - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT
Domeniu de utilizare: - rezistență la compresiune îmbunătățită
 - substraturi pentru socluri şi pardoseli, spaţiul dintre pardoseli, acoperişuri şi pardoseli de lemn
 - repere cu un strat pentru lipire directă a materialelor de pardoseală, soclurilor şi pardoselilor, spaţiului 

dintre pardoseli şi acoperişurilor şi pardoselilor din lemn 
- formarea de înclinaţii pe terase şi acoperişuri plane, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a  
învelişurilor hidroizolante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie 
fără solvenţi)

 - izolarea podurilor pe care nu se umblă 
 - izolarea acoperişurilor gudronate, de asemenea cu aplicarea ulterioară directă a  învelişurilor hidroizo-

lante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu condiţia să fie fără solvenţi)
 - umplerea bolţilor, de asemenea şi foarte groase
 - acoperirea acoperişurilor cu plăci din ciment cu conţinut de azbest,  de asemenea cu aplicarea ulterioară 

directă a  învelişurilor hidroizolante (prefabricate:  lichide sintetice şi bituminoase fierbinţi sau reci: cu 
condiţia să fie fără solvenţi)

 - umplutură sub invelișul asfaltic 
 - substraturi pentru pardoseli industriale
 - granulație 2 mm
Consum specific: pentru a obţine 0,3 m³ de șapă ușoară se vor respecta următoarele indicaţii: 
 - 2 saci de 420 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
 - 5 saci de 170 litri de Politerm Blu + apă + ciment (*)
 (*) a se vedea dozele prescrise
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materiale termoizolante din polistiren expandat

Prepararea cu betonieră

Prepararea cu ajutorul instalaţiei Politerm

Pentru a obţine 200 litri de produs finit:
1. apă (*);
2. Politerm Blu sau Politerm Blu Fein
    (1 sac de 170 lt);
3. ciment (*);
4. se amestecă pentru 5 minute menţinând betonierea pe cât posibil 

în poziţie orizontală;
5. golirea betonierei.

Pentru a obţine 1 m³ de produs finit:
1. apa (*) ;
2. primul un sac de 420 litri de Politerm Blu sau Politerm Blu Fein;
3. ciment (*) ;
4. al doilea sac de 420 litri de Politerm Blu sau Politerm Blu Fein;
5. se continuă amestecarea pentru 5 minute;
6. se pompează.

Prepararea cu ajutorul autobetonierei
1. apa: conform reţetei ( * ) mai puţin 20 - 30 litri (punctul 6)
2. Politerm Blu sau Politerm Blu Fein;
3. mixaţi pentru circa 10 minute la viteză maximă;
4. ciment (*) ;
5. mixaţi pentru circa 10 minute la viteză maximă;
6. curăţaţi pâlnia de încărcare cu aproximativ 20-30 litri de apă (care 

completează cantitatea de apă necesară)
7. pe drumul de la staţia de betoane la şantier autobetoniera amesteca 

cu viteză maximă primele 20 de minute şi apoi la viteză minimă.

POLITERM BLU - BETOANE SUPERUȘOARE
Agregate superușoare pentru prepararea
mortarelor termizolatoare

ETAPELE PROCESULUI 
DE AMESTECARE
indicaţii principale

* În principal, pentru elemente de compartimentare (care nu sunt structuri de rezistenţă). 
Calculele de rezistenţă sunt responsabilitatea proiectantului în conformitate cu normele locale.

                                                           

Şape termoizolante - un singur strat
Aplicare directă:
• Plăci ceramice, piatra, clincher şi pardoseli 
din marmură lustruită, 
pardoseli flotante acoperite cu parchet;
• Parchet - dupa aplicarea unui strat subţire 
de şapă uşoară.
• Pardoseli flexibile (mochetă, PVC...), 
după aplicarea unui strat subţire de şapă 
uşoară.

De asemenea pentru:
• Şapă de pantă la terasă.

Elemente de construcţie*
• Cărămizi:
• Pereţi turnaţi
Umplerea straturilor intermediare
• nivelare;
• sub şapele din nisip + ciment;
• sub şapele autonivelante;
• sub încălzirea prin pardoseală 
(de asemenea cu aplicarea directă 
a conductei de încălzire);
• nivelarea boltelor;
• sub pardoseli industriale;
• sub strat de asfalt;
• între ziduri.

Acoperiş 
• acoperişuri inclinate;
• acoperişuri plane cu 
sau fără pantă;
• acoperişuri boltite;
• acoperişuri din tablă profilată;
• sigilarea acoperişurilor din plăci de 
azbociment;
• aplicare directă a membranelor 
hidroizolatoare
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APLICAȚII ȘI PRODUSE

Amorsă 
acrilică 
pentru 
Şapă 
Autonivelantă

TOP1 
Şapă 
de ciment 
pentru interior sau exterior

TOP2 
Şapă 
de ciment 
pentru interior sau exterior

ŞAPĂ 
AUTONIVELANTĂ 
PE BAZĂ DE CIMENT 2 - 10 mm

ŞAPĂ 
AUTONIVELANTĂ RAPIDĂ 
PE BAZĂ DE CIMENT 2 - 10 mm
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SISTEME TERMOIZOLANTE - ADEZIVI, MASĂ DE ȘPACLU

 Ghid de punere în operă a adezivului și a masei de șpaclu 
 la aplicarea sistemelor termoizolante

 
 SUPRAFAŢA SUPORT:
 Suprafaţa suport trebuie să fie curată, rigidă, fără porţiuni desprinse şi bine întărită, având o vechime de 

minim 28 de zile. Suprafaţa trebuie controlată cu ciocanul, dacă are rezistenţa suficientă pentru a suporta o 
placare.

 UNELTE UTILIZATE: - găleată; - amestecător mecanic sau manual; - mistrie; - gletieră cu dinţi de 6 x 6 mm, 
la 12 x 12 mm; - boloboc

 MODUL DE PREPARARE ŞI APLICARE:
 Pulberea se introduce în apă şi se începe amestecarea. Atât recipientul cât şi apa utilizată trebuie să fie 

curate. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează într-o oră. Amestecarea se face 
energic, de preferinţă mecanic (la o maşină de găurit electrică se ataşează un ax cu palete), până la obţinerea 
unui amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil, cu o fluiditate corespunzatoare. În cazul adăugarii unei 
cantităţi insuficiente de apă, produsul îşi poate pierde din proprietăţile sale adezive. Se aşteaptă 10 minute 
pentru desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou energic. Pentru suprafeţele plane, tencuite, 
adezivul se aplică pe toată suprafaţa plăcii de polistiren, cu ajutorul gletierei cu dinţi de 10 - 12 mm, după 
care placa se presează pe suprafaţa de izolat. Pentru suprafeţele cu denivelări, pasta se pune pe suprafaţă 
de polistiren sub formă de pete la distanţe aproximativ egale, la 15 - 20 cm şi pe margine într-o dungă lată 
de 3 - 4 cm, astfel încât să fie acoperită cel puţin 40 - 45% din suprafaţa plăcii de polistiren (se va verifica 
periodic). Placa de polistiren se presează pe suprafaţa de izolat. Obţinerea suprafeţei finale drepte se obţine 
prin presarea a mai multor plăci pe suprafaţă, cu ajutorul unui dreptar lung din lemn sau metal. Placa rigidă 
de vată minerală se aplică pe suprafaţă cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 8 x 8 mm până la 12 x 12 mm. 
Pasta se depune pe suprafaţa suport în grosime de 4 - 5 mm după care se greblează cu gletiera cu dinţi. Pasta 
depusă pe suport are proprietăţi adezive timp de minim 20 minute. Capacitatea adezivă a pastei se verifică 
prin atingerea suprafeţei cu degetele mâinii îndepărtate. Lipirea pastei pe degete înseamnă o adezivitate 
corespunzătoare. După 24 de ore de la aplicarea plăcilor termo şi fonoizolatoare, acestea se dibluiesc cu 4 
- 6 dibluri / m², după care peste placa de polistiren sau placă de fibre minerale rigide se va aplica acelaşi 
adeziv cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 6 x 6 mm până la 10 x 10 mm. Începând cu partea de sus a 
suprafeţei se va derula o plasă de fibră de sticlă acoperită cu plastic, având ochiuri de 5 x 5 mm până la 10 
x 10 mm şi se presează în dungile formate. Cu partea dreaptă a gletierei se introduce uniform în interiorul 
adezivului. Rândurile de plasă se vor suprapune pe porţiuni de minim 10 cm, la colţurile uşilor şi geamurilor 
executându-se o armare suplimentară cu fişii de plasă de armare cu o lăţime şi lungime de minim 20 cm. 
Este recomandată utilizarea unei plase de armare tratată antialcalii şi cu o greutate de minim 145 g/m². 
Suprafaţa astfel obţinută se va finisa tot cu adezivul de polistiren, pâna la obţinerea unei suprafeţe plane, 
gata de a fi acoperita cu produse decorative.

 ATENŢIE: PE SUPRAFEŢELE PUTERNIC ABSORBANTE, DE TIPUL BCA, CĂRĂMIDĂ VECHE SAU NOUĂ DAR 
PUTERNIC ABSORBANTĂ etc., ÎNAINTE DE LIPIRE CU POLISTIROL SE VA AMORSA SUPRAFAŢA CU UN SPRIŢ 
DE CIMENT ŞI SE VA LĂSA ASTFEL SĂ SE ÎNTĂREASCĂ TIMP DE 24 DE ORE.

 SUPRAFAŢA DEVINE UTILIZABILĂ:
 Suprafaţa se poate acoperi sau finisa după minimum 72 ore cu toate materialele cunoscute care nu conţin 

solvenţi organici. Se recomandă pentru izolare cu polistiren expandat şi extrudat acoperirea cu tencuieli 
decorative structurate, din gama ADEPLAST® COLOR SYSTEM, ca strat ultim de finisaj.

1. montarea plăcilor 
la colţuri.

2. fixarea cu dibluri.
3. dibluirea la colţuri
4. armarea la colţ 

(profil cu plasă)
5. şpăcluire 

(înglobarea plasei 
în masa de şpalcu)

6. modul de 
suprapunere a plasei

7. armarea suplimentară 
a uşilor şi ferestrelor

3

6

4

5

7

1 2

PSP POLISTIROL PREMIUM - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPLACU PENTRU POLISTIREN
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de izolare termică şi fonică cu polistiren 

expandat și extrudat pentru fațade, precum şi pentru 
lipirea ornamentelor din polistiren sau poliuretan rigid, 
în interiorul sau exteriorul clădirilor. NU SE APLICĂ 
DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE 
SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific: la lipirea plăcilor:         2,5 - 3,5 kg/m².
 la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
                         3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: psp
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002

PSP ALB POLISTIROL PREMIUM ALB - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de izolare termică şi fonică cu polistiren 

expandat şi extrudat pentru fațade, precum şi pentru 
lipirea ornamentelor din polistiren sau poliuretan rigid, 
în interiorul sau exteriorul clădirilor. NU SE APLICĂ 
DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE APLICĂ PE 
SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific: la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².
 la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
                         3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: psp-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002

PS-ECO POLISTIROL €CO - ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de izolare termică şi fonică, numai pentru 

lipire cu polistiren expandat, în interiorul sau exteriorul 
clădirilor, pe suporturi minerale (tencuieli de ciment-
var, cărămidă, beton). 

Consum specific: la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².

Cod produs: ps-eco
Ambalare: sac de 23 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1104 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002

PS-FA SUPER POLISTIROL - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU CU FIBRE DE ARMARE
Domeniu de utilizare: La acoperirea (şpăcluirea) plăcilor de polistiren expand-

at şi extrudat pentru faţade, atât la lucrările din exterior 
cât şi din interiorul clădirilor. Prin folosirea produsului 
ADEPLAST POLISTIROL CU FIBRE DE ARMARE se obţin 
suprafeţe cu flexibilitate ridicată şi cu aderenţă mărită a 
plasei de fibră de sticlă la placa de polistiren. 

Consum specific: la acoperirea plăcilor : 2,5 - 3,5 kg/m² - gletiera de 6x6
                          3,5 - 4,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: ps-fa
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002

OSB-KLEBER ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT APLICABIL PE SUPORT LEMNOS
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de izolare termică şi fonică cu polistiren 

expandat şi extrudat pentru faţade, în interiorul sau ex-
teriorul clădirilor, pe suporturi de OSB, precum şi pentru 
realizarea de termoizolaţii în zone cu climă extremă, acolo 
unde variaţiile de temperatura zi - noapte şi vara - iarna 
sunt foarte mari.

 O.S.B. KLEBER se poate livra și în varianta pastă. Aceasta se 
poate folosi și la lipirea plăcilor ceramice pe suport lemnos.

Consum specific: la lipirea plăcilor: 2,5 - 3,5 kg/m².
 la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
                       3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: osbk
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002

Cod produs: SAAP0
Ambalare: găleată de 25 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 600 kg
Agrement tehnic: produs agrementat de 
INCERC s.a.

MW-KLEBER MINERALWOOL KLEBER - ADEZIV PENTRU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de izolare termică şi fonică cu saltele 

de vată minerală bazaltică, în interiorul sau exteriorul 
clădirilor.

 NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE 
APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific: la lipirea plăcilor: 2,5 - 3.5 kg/m².
 la acoperirea plăcilor: 2,5 - 3,9 kg/m² - gletiera de 6x6
                         3,9 - 5,5 kg/m² - gletiera de 8x8

Cod produs: mw-kleber
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 1015-12:2002
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pentru 
reabilitarea 

zidăriei 
afectată 

de umiditate 
şi săruri 

pentru
asanarea

şi reabilitarea 
termică a clădirilor
şi monumentelor 

istorice

Procedura 
de asanare RENOWA

Procedura de asanare constă în reabilitarea acelor 
părţi ale unei construcţii care au fost afectate de 
umiditate, săruri şi fisuri, ca urmare a degradării 
mortarului de zidărie.

Prin folosirea materialelor sistemului de asanare 
RENOWA se va obţine un finisaj durabil şi de cali-
tate superioară.

Pentru realizarea produselor componente ale siste-
mului RENOWA s-au folosit materii prime speciale, 
de tipul cimentului rezistent la săruri şi sulfaţi, 
agenţi de hidrofobizare speciali, aditivi pentru 
creerea porilor în mortare, mai mici de 30 microni 
etc.Avantajele sistemului RENOWA

• Eliminarea sărurilor fără produse chimice
• Toate produsele din componenţa sistemului sunt 
compatibile
• Sistem verificat, cu menţionare eficienţei în timp 
(minim 20 de ani)
• Aderenţă foarte bună pentru fiecare strat
• Sistemul poate fi pus în operă atât manual cât   
 si mecanizat
• Gradul ridicat de lucrabilitate a produselor în   
 ambele cazuri
• Produsele sistemului sunt verificate în    
 laboratorul propriu
• Produsele de calitate controlată
• Poate fi folosit atât la interior cât şi la exterior
• Tencuieli şi vopsele minerale hidrofuge cu    
 capacitate ridicată de difuzie a vaporilor
• Finisaj de înaltă calitate, obţinându-se suprafeţe   
 foarte fine
• Recomandat şi pentru reabilitarea    
 zonelor de soclu
• Un sistem certificat AEROQ conform    
 normelor europene.

SISTEMUL DE ASANARE RENOWA

Cod produs: SAGTC
Ambalare: găleată 24 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 550 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

SAGTC GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE
Domeniu de utilizare: Este folosit pentru amorsarea tuturor suprafețelor 

tencuite (tencuieli drișcuite de var, var-ciment, ciment, 
mase de șpaclu), gipscarton, vopsite (sau cu tencuieli 
decorative), noi sau vechi dar cu aderențe bună, la 
interior sau exterior, ca strat premergător finisajelor 
tencuielilor decorative stiren-acrilice și siliconice, 
tencuieli de soclu și termosisteme.

Consum specific: cca  150 - 350g/m² (1kg / 3 - 6 m², în funcție de rugozi-
tatea suportului tratat).

5 945762 003423

SIT DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare şi exterioare. Se pot 

aplica pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate  profesională, se 
poate aplica uşor, într-un singur strat.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului  de 
culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drişcuită: 1,5 mm - 2,5 kg/m²
 - Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg/m²
 Consumul indicat se referă la suprafeţe perfect netede şi variază în funcţie de grosimea stratului 

aplicat şi de caracteristicile suprafeţei suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în 
legătură cu  necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

 * pentru detalii și coduri de produs consultați pagina 9.
Ambalare: găleată 28 kg.
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg.
Standard de calitate: SR EN 15824:2009.

5 945762 003768

RW-W RENOWA-W MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI
Domeniu de utilizare: Mortar de tencuială de asanare pentru egalizarea 

zidăriei, cu aplicare manuală sau mecanizată. Aderenţă 
foarte bună, asigură desalinizarea şi dezumificarea 
structurilor atacate de săruri şi umiditate. Grosimea 
unui strat este de 2 cm.

Consum specific: circa 10,0 kg/m² la 10 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: RW-W
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011

RW-L RENOWA-L MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANARE ȘI EGALIZARE
Domeniu de utilizare: Mortar de tencuială de asanare pentru egalizarea 

zidăriei, ca strat suport pentru mortarul RENOWA-W 
cu aplicare manuală sau mecanizată. Aderenţă foarte 
bună, capacitate ridicată de înmagazinare a sărurilor şi 
permeabil la vaporii de apă. Grosimea unui strat este de 
2 cm.

Consum specific: circa 10,0 kg/m² la 10 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: RW-L
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011

5 945762 003751

RW-SPZ STROP DE CIMENT RENOWA SPRITZ
Domeniu de utilizare: Strop de ciment pentru sistemele de asanare, rezistent 

la sulfaţi, asigură transportul sărurilor din zidărie  către 
urmatoarele straturi de tencuială din sistemul de 
asanare, aplicare manuală.

Consum specific: circa 3,0 - 5,0 kg/m²

Cod produs: RW-SPZ
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011
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MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

 Ghid pentru punerea în operă a mortarului pentru cărămizi de sticlă
 
 UNELTE UTILIZATE:
 - găleată
 - amestecător mecanic sau manual
 - mistrie
 - distanțiere tip cruce

 MODUL DE PREPARARE:
 Un sac de 25 kg se amestecă cu cca 4,75 - 5,5 litri apă.
 Pulberea se introduce în apă și se amestecă energic, de preferință mecanic până la obținerea unui amestec 

cremos, omogen, ușor prelucrabil. Se recomandă a se amesteca deodată o cantitate care se utilizează 
în maximum 2 ore. Se așteaptă 10 minute pentru desăvârșirea reacțiilor chimice și se amestecă din nou 
energic.

 Durata de amestecere în betonieră este de 5 - 10 minute.

  MODUL DE APLICARE:
 Materialul se întinde pe laturile libere ale cărămizii de sticlă și se aplică un distanțier de 5 - 10 mm 

între cărămizi în vederea obținerii rosturilor uniforme. Dacă geometria cărămizii de sticlă permite, se va 
introduce și o armătură de sârmă de oțel la fiecare rând de cărămidă. După zidirea ficărui rând se va sterge 
excesul de mortar de pe cărămizi.

 După 72 de ore se poate rostui tot cu mortarul de zidărie pentru cărămizi de sticlă - ADEPLAST® MZ STICLĂ.
Dacă se dorește obținerea unei suprafețe super finisate se va utiliza spre finisare glet de ciment ADEPLAST® 
GU sau ADEPLAST® SGC (super glet de ciment).

 Mortarul adeziv pentru zidirea pereților de sticlă - ADEPLAST® MZ-STICLA simplifică zidirea, reduce consid-
erabil consumul de material și reduce drastic timpul de lucru.

 Prin reducerea grosimii stratului de mortar obișnuit se reduce și pierderea de căldură!

BETON-FIX MORTAR SPECIAL PENTRU MONOLITIZARE
Domeniu de utilizare: - ancorare fundații de mașini, stâlpi metalici și beton
 - umplere, egalizare și subturnare la stâlpi și grinzi de 

beton
 - pentru ancorarea părților de susținere a structurilor 

metalice, utilajelor etc.
 - pentru ancorarea elementelor metalice de structură
 - pentru executarea lucrărilor de subturnare
Consum specific: circa 1,9 - 2,0 kg / litru de cavitate umplut.

Cod produs: beton-fix
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 1504-6:2007

MZ-STICLA ALB MORTAR ALB PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ
Domeniu de utilizare: Zidirea pereţilor din cărămizi de sticlă. Se va lucra la 

temperaturi de peste +5°C.

Consum specific: 1 sac de mortar pentru zidirea cărămizilor de sticlă ADE-
PLAST este suficient pentru zidirea a 3,5 m² de perete 
de sticlă, având rosturi cu grosime medie de 10 mm.

Cod produs: mzsticla-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011

MZ-STICLA MORTAR PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ
Domeniu de utilizare: Zidirea pereţilor din cărămizi de sticlă. Se va lucra la 

temperaturi de peste +5°C.

Consum specific: 1 sac de mortar pentru zidirea cărămizilor de sticlă ADE-
PLAST este suficient pentru zidirea a 3,5 m² de perete 
de sticlă, având rosturi cu grosime medie de 10 mm.

Cod produs: mz-sticla
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011

MZ-5 MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DIN BETON ȘI CĂRĂMIDĂ
Domeniu de utilizare: la zidirea clădirilor cu blocuri de beton, cărămidă sau cu 

blocuri de beton uşor. 

Consum specific: circa 1,5 - 1,8 kg/m², la o grosime de strat de 1 mm; 
                                                       aproximativ 156 kg mortar uscat pentru 1 metru 
                                                       cub cărămidă cu goluri.

Cod produs: mz5
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011

MZ-BCA MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DE BCA
Domeniu de utilizare: La zidirea clădirilor cu blocuri de BCA, blocuri de beton 

uşor. 

Consum specific: Dimensiune BCA / Consumul în kg / m² de BCA /
 m² zidiţi cu 1 sac - 25 kg
 NUT şi FEDER - 60x20x25 cca 3,8 kg cca 6,5 m²
 NUT şi FEDER - 60x30x25 cca 5,7 kg cca 4,3 m²
 BCA obişnuit - 60x20x25 cca 6,3 kg cca 3,9 m²
 BCA obişnuit - 60x30x25 cca 9,5 kg cca 2,6 m²

Cod produs: mzbca
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-2:2011
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BETONFIX - soluția ADEPLAST pentru monolitizare

Mortar special, fluid, pentru monolitizare, cu contracții compensate.

DATE TEHNICE:
- culoarea: gri
- granulaţia: maxim 4,0 mm
- compoziţie: ciment, nisip, aditivi speciali
- necesar de apă: 12%(consistenta normala)-13%(consistenta fluida); intre 3.6-
3.9 litri / sac de 30 kg)
- destinat pentru: subturnări si fixari, pina la 60 mm grosime, fara contractii.

Acest tip de produs poate fi folosit pentru ancorarea fundaţiilor de masini, pen-
tru stâlpi metalici şi beton, pentru umplerea,egalizarea si subturnarea la stâlpi 
şi grinzi de beton, pentru ancorarea părţilor de susţinere a structurilor metalice, 
utilajelor, a elementelor metalice de structură sau pentru executarea lucrărilor 
de subturnare.

Prepararea produsului se realizează prin introducerea pulberii în apă urmată de 
amestecare. Atât recipientul, cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea 
se face la viteza redusa, de preferinţă mecanic, pentru evitarea introducerii exce-
sive de aer, până la obţinerea unui amestec omogen,fluid, uşor prelucrabil, fără 
cocoloaşe şi aglomerări.

Produsul este ambalat în saci de 30kg, având un consum specific de 1,9 - 2,0 kg/
litru de cavitate umplut.

Consumul specific este de circa 1.9-2.0 kg/litru de cavitate umplut, straturile 
având grosimi de până la 600 mm. Aplicabilitatea produsului după amestecarea 
cu apă este de aproximativ 30 minute, la o temperatura a mediului intre +5°C şi 
+30°C.

Suprafaţa suport trebuie să fie portanta, întărită cu o vechime de cel puţin 28 de 
zile, curată,fara praf, uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă şi compactă, lipsită 
de grăsimi, rezidiuri sfărămicioase, săruri.
Se va turna amestecul rezultat pe o singura parte a cavităţii de umplut, în flux 
continuu, în vederea favorizării ieşirii aerului.
După turnare, mortarul se va proteja împotriva evaporării rapide a apei, prin pul-
verizarea apei pe suprafaţa turnată, în primele 24 de ore de la turnare.
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SISTEMUL GIPSCARTON - ADEZIV, CHIT PENTRU ROSTURI, GLET

 Ghid pentru aplicarea chitului de rostuit pentru plăci de gipscarton
 
 SUPRAFAŢA SUPORT:
 Produsul se va aplica pe plăci de ipsos curate, fără urme de grăsimi, praf sau alte impurităţi. La 

plăcile tăiate la dimensiuni se va adânci rostul în forma de V prin tăierea obligă ale plăcilor.
 APLICABILITATEA DUPĂ AMESTECARE CU APĂ:
 - timp de 1 oră
 UNELTE UTILIZATE:
 - găleată
 - amestecător mecanic sau manual
 - şpaclu
 CURĂŢIREA UNELTELOR:
 - cu apă inaintea întăririi
 TEMPERATURA MEDIULUI:
 - între +5°C şi +30°C. Se va evita lucrul în bătaia directă a razelor solare.
 MODUL DE PREPARARE ŞI APLICARE:
 Pulberea se introduce în apă. Se lasă timp de 2-3 minute pentru macerare după care se amestecă 

energic, de preferinţă mecanic (la o maşină de găurit electrică se ataşează un ax cu palete). Ame-
stecarea se continuă până la obţinerea unui amestec foarte cremos, uşor prelucrabil, omogen, 
fără aglomerări. Gletul astfel obţinut se introduce în rosturi, după care se acoperă cu o bandă de 
fibră de sticlă, care se acoperă cu un alt strat de adeziv de rosturi pentru ipsos. Suprafaţa adezivu-
lui se netezeşte cu o gletieră, astfel să se obţină o suprafaţă uniformă pentru toată placa.

 În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor şi standardelor 
în vigoare. Caracteristicile garantate se bazează pe experienţa practică şi pe testele efectuate. 
Condiţiile specifice locaţiei şi aplicării pot varia faţă de cele prezentate aici, aşadar, utilizarea 
corectă şi reuşită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.

 

KGC-50 KIT PENTRU ROSTUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări din interior, la rostuirea plăcilor de 

gips carton cu ajutorul benzii de fibre de sticlă 
pentru armare. NU SE APLICÂ DECÂT PE SUPORTURI 
MINERALE. NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, 
PLASTIC, METAL etc.

Consum specific: 5 - 10 m rost / kg.

Cod produs: kgc20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003

Cod produs: kgc3x5
Ambalare: cutie de 3 x 5 kg
Paletizare: 32 cutii/palet 480 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003

Cod produs: kgc05
Ambalare: pungă de 5 kg
Paletizare: 96 png./palet 480 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003

GLET-FIX COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU GLETUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON
Domeniu de utilizare: La finisarea suprafeţelor de gipscarton în interiorul 

clădirilor de locuit, pentru obţinerea unor suprafeţe 
foarte fine şi netede peste care se pot aplica practic 
orice fel de zugrăveli.

 NU SE APLICA DECIT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE 
APLICA PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC.

Consum specific: aproximativ 0,5 kg/m².

Cod produs: gletfix
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003

AGC GIPSCARTON FIX - ADEZIV PENTRU LIPIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON
Domeniu de utilizare: Pentru lipirea plăcilor de gipscarton pe substrat min-

eral. Suprafața suport poate fi beton, cărămidă, bolțare, 
BCA, blocuri ceramice, tencuială rezistentă mecanic etc. 
NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE. NU SE 
APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL etc.

Consum specific: 5 kg/m², în funcție de condițiile specifice ale suprafeței 
suport.

Cod produs: agc
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 12860:2003
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ȘAPE ȘI PARDOSELI INDUSTRIALE

 Ghid de punere în operă a șapei autonivelante
 
 SUPRAFAŢA SUPORT:
 Suprafaţa suport trebuie să fie întărită cu o vechime de cel puţin 28 de zile, curată, uscată, fără fisuri sau 

crăpături, aderentă şi compactă, lipsită de grăsimi, resturi de adezivi chimici rămaşi de la îndepărtarea 
acoperirilor vechi existente, reziduuri sfărâmicioase, săruri, cu o marcă minimum 150.Suprafaţa trebuie 
aspirată, curăţată mecanic şi chimic (dacă este cazul), pâna la obţinerea unui substrat portant, ader-
ent şi perfect curat. Urmează aplicarea unui strat de ADEPLAST® AMORSĂ ACRILICĂ care face legătura 
între stratul de beton şi şapa autonivelantă şi uniformizează gradul de absorbţie al substratului. În cazul 
suprafeţelor complet neaderente (gresie veche, mozaic, ciment sclivisit lucios etc.) se va aplica în prealabil 
o amorsă epoxidică bicomponentă, pentru a crea o punte de legatură între substrat şi şapa autonivelanta 
(se vor consulta producătorii de produse epoxidice).

 UNELTE UTILIZATE: - găleată; - amestecător mecanic sau manual; - mistrie; - trafalet cu ace din cauciuc; 
- dreptar

 MODUL DE PREPARARE ŞI APLICARE:
 Pulberea se introduce în apă şi se începe amestecarea. Atât recipientul cât şi apa utilizată trebuie să fie cu-

rate. Amestecarea se face cu atenţie, de preferinţă mecanic (la o maşină de găurit electrică se ataşează un 
ax cu palete iar amestecarea se face cu viteză redusă), astfel încât prin amestecare să nu se introducă bule 
de aer în amestecul realizat, până la obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil. Se aşteaptă 
10 minute pentru desăvârsirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou. Şapa autonivelantă se toarnă la 
consistenţa unei smântâni fluide pe suprafaţa de nivelat, după care se uniformizează pe suprafaţă cu aju-
torul unei mistrii. Pe suprafaţa şapei turnate nu trebuie să apară o oglindă de apă. Eventualele bule de aer 
se elimină de pe suprafaţa de şapă cu ajutorul unui trafalet cu ace de cauciuc, după care se uniformizează 
suprafaţa de nivelat cu ajutorul unui dreptar lat.

  SUPRAFAŢA DEVINE UTILIZABILĂ:
 După minimum 24 ore, pentru acoperire cu gresie. După minimum 72 ore, pentru montaj de parchet, sau 

mochetă. La temperaturi sub 20°C timpul de întărire se prelungeşte.
 RECOMANDARI SPECIALE:
 - nu se va utiliza la pardoseli cu trafic greu de circulaţie (hale industriale)
 - la aplicare peste încălzirea pardoselii se va opri încălzirea cu minim 24 ore înainte de aplicare şi se va 

reporni numai după întărirea definitivă.
 - la suprafeţe mari, se vor lăsa rosturi de dilatare (la interval de 4 - 7 m).
 - se va evita turnarea şapei autonivelante atunci când, noaptea, temperatura poate să scadă sub +5°C.

SA 2-10 ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru egalizarea suprafeţelor interioare ale şapelor de 

ciment, ale suprafeţelor de beton etc., în vederea unor 
acoperiri calde (linoleum, dale din PVC) acoperire cu 
mochetă, parchet, gresie, strat final pentru depozite, 
pivniţe etc.

Consum specific: circa 1,6 - 1,8 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: sa210
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13813:2003          
                            

SAR 2-10  ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ RAPIDĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru egalizarea suprafeţelor interioare ale şapelor de 

ciment, ale suprafeţelor de beton, etc., în vederea unor 
acoperiri calde (linoleum, dale din PVC) acoperire cu 
mochetă, parchet, gresie, acolo unde este necesar un 
trafic pietonal dupa 3 ore de la aplicarea acestei sape.

Consum specific:                      circa 1,5 - 1,8 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: sa210-r
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13813:2003          
                            

TOP 1 ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR - TRAFIC GREU
Domeniu de utilizare: Pentru şapele normale, pe suporturi clasice, ca 

şapă normală sau ca strat de bază pentru şapă 
autonivelantă, la egalizarea suprafeţelor interioare 
sau exterioare. Este indicată pentru hale industriale cu 
trafic greu.

Consum specific: circa 1,8 - 1,9 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: top1
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 13813:2003          
                            

TOP 2 ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR - TRAFIC UŞOR
Domeniu de utilizare: Pentru egalizarea suprafeţelor interioare sau exterioare 

ale şapelor de ciment, ale suprafeţelor de beton etc., 
în vederea unor acoperiri calde (linoleum, dale din 
PVC) acoperire cu mochetă, parchet, gresie, realizarea 
fundurilor de bazine de înot înainte de vopsire, strat 
final pentru clădiri de locuit, pivniţe etc.

Consum specific:                      circa 1,8 - 1,9 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: top2
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 13813:2003          
                            

HB-CG HOBBY BETON PENTRU CASĂ ȘI GRĂDINĂ
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de reparaţii sau betonări pe spaţii reduse, 

pentru mici amenajări pentru casă şi grădină, acolo 
unde sunt necesare cantităţi reduse din acest tip de 
material.

Consum specific: circa 1,8 - 2,0 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: hb-cg
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: 007-01/172-2009          
                            

NSP NISIP PENTRU CONSTRUCȚII 0,1 - 1,0 mm
Domeniu de utilizare: prepararea mortarelor de tencuire, şape, mortare de 

zidărie, prin adaos de ciment şi / sau var

Consum specific:                      conform reţetelor de materiale folosite

Cod produs: nsp01
Ambalare: sac de 25kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13139:2003          
                              

PIC300 PARDOSEALĂ INDUSTRIALĂ COLORATĂ
Domeniu de utilizare: Se utilizează la obţinerea unei pardoseli rezistente şi 

durabile, în hale industriale şi în încăperi cu circulaţie 
intensă (magazine, depozite, şcoli, spitale etc.).

Consum specific: circa 4 - 5 kg/m².

Cod produs: pic300
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 13813:2003          
                             



Realizarea semimecanizată a şapelor

AVANTAJE:
- productivitate mărită cu 3 până la 5 ori
- elimină pierderile şi furturile de material
- calitate constantă a materialului preparat
- mod de stocare ecologic (elimină ambalajele de plastic, hârtie)
- se păstrează o mai mare curăţenie la locul de muncă

1. STOCAREA
Silozurile aflate în flota ADEPLAST permit stocarea a 18 m³ de 
material în condiţii de siguranţă, ecologic. Astfel, sunt economisite 
cantităţi însemnate de saci care trebuie gestionate, reciclate.

2. TRANSPORTUL
Pentru transportul preamestecurilor uscate de şape din siloz spre 
pompele de amestecare se folosesc instalaţii de transport pneu-
matic m-tec F100 / F140.

3. AMESTECAREA MECANIZATĂ
Pentru amestecarea cu apă conform reţetelor specifice se folosesc 
malaxoarele cu amestecare continuă produse de m-tec D-20 / 
D-30. 

4. APLICAREA ȘAPELOR
Se realizează manual, conform tehnologiilor specificate în fișele 
tehnice ale produselor. Faza de nivelare se poate realiza mecanizat 
cu ajutorul  mașinilor de nivelat betoane (elicoptere).
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KLASIKO MORTAR PENTRU TENCUIRE CLASICĂ
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de tencuire grosieră, exclusiv manuală 

la interior și exterior, pentru obținerea de suprafețe 
tencuite, înainte de aplicarea tencuielii de finisaj de 
tipul ADEPLAST® TINCI sau ADEPLAST® MSF.

Consum specific: circa 12,0 - 15,0 kg/m² la 1 cm grosime.

Cod produs: klasiko
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-2011              
                        

TINCI MORTAR SUPER PLASTIC PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înaintea 

gletuirii sau a altor finisaje nobile; în interiorul sau 
exteriorul clădirilor pentru finisarea tencuielilor brute; 
repararea tencuielilor brute fisurate şi denivelate; strat 
de tinci; nivelarea suprafeţelor inainte de faianţare; 
nivelarea suprafeţelor înainte de aplicare de mortar 
nobil colorat; nivelarea suprafeţelor înainte de vopsire.

Consum specific: circa 3 - 4 kg/m²

Cod produs: tinci
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011

TINCI ALB MORTAR DE CULOARE ALBĂ PENTRU TENCUIALĂ CLASICĂ
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înaintea 

gletuirii sau a altor finisaje nobile, pentru obținerea 
unor suprafețe de culoare albă, în interiorul sau exte-
riorul clădirilor; repararea tencuielilor brute fisurate şi 
denivelate; strat de tinci; nivelarea suprafeţelor inainte 
de faianţare; nivelarea suprafeţelor înainte de aplicare 
de mortar nobil colorat; nivelarea suprafeţelor înainte 
de vopsire.

Consum specific: circa 3 - 4 kg/m²

Cod produs: tinci-alb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

MSF MORTAR SUPER FIN, SUPER PLASTIC, PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor brute înaintea 

gletuirii sau a altor finisaje nobile; în interiorul sau 
exteriorul clădirilor pentru finisarea tencuielilor brute; 
repararea tencuielilor brute fisurate şi denivelate; strat 
de tinci; nivelarea suprafeţelor inainte de faianţare; 
nivelarea suprafeţelor înainte de aplicare de mortar 
nobil colorat; nivelarea suprafeţelor înainte de vopsire.

Consum specific: circa 3 - 4 kg/m² 

Cod produs: msf
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

 Mortare de tencuială cu aplicare manuală

TENCUIELI MINERALE
EDP-A EDELPUTZ ALB - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor minerale pe 
bază de ciment și ciment-var exterioare sau interioare, 
precum și pe alte suporturi minerale, pentru obținerea 
de suprafețe drișcuite de tipul “praf de piatră”, cu 
granulația de până la 2,0 mm.

Consum specific: circa 4,0 - 5,0  kg/m².

Cod produs: edpalb
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

EDP-AN EDELPUTZ ALB-NATUR - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de finisare ale tencuielilor minerale pe 

bază de ciment şi ciment-var exterioare sau interioare, 
precum şi pe alte suporturi minerale, pentru obţinerea 
de suprafeţe drişcuite de tipul “praf de piatră”, cu 
granulaţia de până la 2,0 mm.

Consum specific: circa 4,0 - 5,0  kg/m².

Cod produs: edpanat
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

HS1000 HIDROSTOP 1000 - MORTAR HIDROIZOLANT
Domeniu de utilizare: Se utilizează ca tencuieli de hidroizolare a zonelor cu 

umiditate ridicată (băi, bucătării, pivnițe, subsoluri 
etc.), fiind special conceput pentru utilizarea în ten-
cuirea bazinelor de apă, piscinelor și pentru tencuirea 
pereților exteriori, a fațadelor expuse intensiv la 
contactul cu apa.

Consum specific: circa 12 - 16 kg/m² pentru fiecare cm grosime, în 
funcție de forma suprafeței.

Cod produs: hstp1000
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

MAI MORTAR SUPERPLASTIC, ANTIIGRASIE
Domeniu de utilizare: La tencuirea pereţilor cu igrasie, de exemplu la băi, cori-

doare, pivniţe, camere de locuit, case vechi în interior 
sau exterior.

Consum specific: circa 10 - 18 kg/m² la fiecare cm grosime. 

Cod produs: mai
Ambalare: sac de 25 kg
Paletizare: 48 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
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 Mortare de tencuială cu aplicare mecanizată

Servicii ADEPLAST® SILOZ MOBIL
1. Servicii de transport a silozurilor la şantier, alimentare 

şi realimentare.

DE CE ?

600 
%

100 
%

200 
%

400 
%

GRAD DE MECANIZARE:

REDUS
Aspecte negative: lipsa de spaţiu, 
mizerie, praf, calitate inconstantă, timp de 
execuţie ridicat.
“AVANTAJE”: Lipsa muncitorilor calificaţi.

2. Suport tehnic constând în consultanţă tehnică de specialitate, 
asistenţă tehnică pe şantier, urmărirea execuţiei lucrărilor, 
echipaj SILOSERVICE

3. Instruire teoretică şi practică pentru echipele de lucru
4. Oferim toată gama de accesorii, dispozitive şi piese de schimb, 

echipamente pentru aplicarea sistemului ADEPLAST® 
SILOZ MOBIL.

ADEPLAST® 
SILOZ MOBIL

PRODUCTIVITATE

PRODUCTIVITATE

PRODUCTIVITATE

PRODUCTIVITATE

GRAD DE MECANIZARE:

PRIMAR
Aspecte negative: apa este adăugată manual, 
timpul de amestecare - trebuie controlat, praf, 
mizerie.
AVANTAJE: Echipamente ușor de transportat, 
ieftine.

GRAD DE MECANIZARE:

MEDIU
Aspecte negative: praf.
AVANTAJE: timp de amestecare controlat, dozaj 
de apă controlat, praf aproape inexistent, material 
amestecat și aplicat de mașină.

GRAD DE MECANIZARE:

AVANSAT
AVANTAJE:
- productivitate mărită cu 5 până la 7 ori
- elimină pierderile și furturile de material
- calitate constantă a materialului preparat
- mod de stocare ecologic (elimină ambalajele de plastic, hârtie)
- se păstrează o mai mare curățenie la locul de muncă

Generator trifazat

Autoutilitară de intervenție

AMC-50 STROP DE CIMENT, MARCA 50
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru amorsarea pereţilor din beton, 

blocuri ceramice, sau a pereţilor puternic absorbanţi, ca 
prim strat de tencuială, în vederea egalizării absorbţiei 
şi îmbunătăţirea aderenţei straturilor următoare de 
tencuială.

Consum specific: circa 3 - 5 kg/m².

Cod produs: amc50
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

MTI-25 MORTAR CIMENT-VAR INTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII
Domeniu de utilizare: Se utilizează ca tencuieli şi finisare concomitentă, pen-

tru interior cu metodă manuală clasică sau cu maşini de 
tencuit, în încăperi cu umiditate ridicata (băi, bucătării 
etc.), precum la reparaţii mici ale tencuielii existente.

Consum specific: circa 10 - 13 kg/m² pentru fiecare cm grosime.

Cod produs: mti-25
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

MTE-35 MORTAR CIMENT-VAR EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE ŞI REPARAȚII
Domeniu de utilizare: Se utilizează ca tencuieli şi finisare concomitentă pen-

tru exterior cu metodă manuală clasică sau cu maşini 
de tencuit, în încăperi umede, precum şi la reparaţii 
mici ale tencuielii existente.

Consum specific: circa 13 - 15 kg/m² pentru fiecare cm grosime de strat 
aplicat.

Cod produs: mte-35
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
                            

MTIG-20 MORTAR GLET DE IPSOS-VAR
Domeniu de utilizare: Se utilizează ca tencuieli şi gletuire concomitentă 

pentru interior, în locuri uscate.

Consum specific:  circa 8 - 10 kg/m² pentru fiecare cm grosime strat 
aplicat.

Cod produs: mtig-20
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 40 saci/palet 1200 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008     
                                 

SEISMO MORTAR INTERIOR - EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII
Domeniu de utilizare: Se utilizează ca mortar de tencuială cu rezistenţă înaltă, 

la lucrări de consolidare - reabilitate structurală şi 
tencuire pentru exterior şi interior cu metodă manuală 
clasică sau cu maşina de aplicat specială, pusă la 
dispoziție de firma noastră.

Consum specific: circa 15 - 17 kg / m² pentru fiecare cm grosime strat 
aplicat.

Cod produs: seismo
Ambalare: sac de 30 kg
Paletizare: 42 saci/palet 1260 kg
Standard de produs: SR EN 998-1:2011          
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GLETURI PENTRU FINISAREA PEREȚILOR
IC-90 IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII

Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de fixare a instalaţiilor electrice în pereţi, 
umplerea unor găuri, mici reparaţii ale suprafeţelor 
suport precum şi nivelări, diverse lucrări în construcţii, 
numai la interiorul clădirilor. 

Consum specific: În funcţie de modul de utilizare

Cod produs: ic-90
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

IM-99 IPSOS DE MODELAJ
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări de fixare a instalaţiilor electrice în pereţi, 

umplerea unor găuri, mici reparaţii ale suprafeţelor 
suport precum şi nivelări, numai la interiorul clădirilor, 
turnări de modele, statuete, matriţe etc. 

Consum specific: În funcţie de modul de utilizare

Cod produs: im9920
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: im99-3x5
Ambalare: cutie 3 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: im99-05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 84 png./palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

GU GLET UNIVERSAL, PE BAZĂ DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare din 

beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, 
ciment-var. Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor 
foarte fine şi netede, în încăperi cu umiditate ridicată şi 
în exterior, fiind un glet antimucegai. 

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: GU20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011

SGC SUPER GLET DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare din 

beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, 
ciment-var, acolo unde exista riscul unui ambient 
umed după aplicare (baie, bucătărie, încăperi de tipul 
piscinelor acoperite etc). Se utilizează pentru obţinerea 
suprafeţelor foarte fine şi netede.

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m² la 1 mm grosime strat aplicat.

Cod produs: sgc20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011

Cod produs: sgc5x5
Ambalare: cutie 5 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011

Cod produs: sgc05
Ambalare: pungă de 5 kg
Paletizare: 140 saci/palet 700 kg
Standard de produs: SR EN 998 - 1:2011

SGI-20 SUPER GLET DE IPSOS, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală 

excesivă, din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe 
bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează 
pentru obţinerea suprafeţelor foarte fine şi netede 
înainte de tapetare, de zugrăveli sau vopsire cu ulei.

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m²

Cod produs: sgi20
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: sgi3x5
Ambalare: cutie 3 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: sgi05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 84 png./palet 420 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

GM-20 T-MAX GLETUL MESERIAȘULUI PENTRU APLICARE MECANIZATĂ
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală 

excesivă din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază 
de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pen-
tru obţinerea suprafeţelor foarte fine şi netede inainte 
de zugrăvire sau vopsire cu ulei, cu ajutorul mașinii de 
aplicat T-MAX 405. 

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m²

Cod produs: gm20t-max
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

GM-20 GLETUL MESERIAȘULUI, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală 

excesivă din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază 
de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pen-
tru obţinerea suprafeţelor foarte fine şi netede inainte 
de zugrăvire sau vopsire cu ulei. 

Consum specific: 0,5 la 1 kg/m²

Cod produs: gm25
Ambalare: sac de 20 kg
Paletizare: 48 saci/palet 960 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: gm4x5
Ambalare: cutie 4 x 5 kg
Paletizare: 28 cutii/palet 560 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: gm05
Ambalare: pungă 5 kg
Paletizare: 112 png./palet 560 kg
Standard de produs: SR EN 13279-1:2008

Cod produs: SAGL0
Ambalare: găleată 25 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 600 kg
Agrement tehnic: produs agrementat 
INCERC s.a.
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 Ghid de punere în operă a tencuielilor decorative
 
 DESCRIEREA PRODUSULUI:
 Tencuială decorativă structurată, în relief, gata de aplicare, pe bază de răşini sintetice, diluabile cu apă. 

Superlavabilă, elastică, flexibilă, hidroizolantă, permeabilă la vapori, rezistentă la zgâriere şi lovire, foarte 
rezistentă la factorii agresivi ai mediului: ploaie, umiditate, variaţii de temperatură, radiaţii solare, poluare 
etc.

 
 DOMENIUL DE UTILIZARE:
 Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare şi exterioare. Se 

poate aplica usor pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc într-un 
singur strat.

  
 SUPRAFAŢA SUPORT:
 Suprafaţa suport pe care se aplică tencuiala trebuie să fie uscată, desprăfuită, plană şi portantă. Eventualele 

proeminenţe vor fi îndepărtate. Suprafeţele neomogene care prezintă substanţe oleaginoase sau de orice alt 
fel, care ar putea forma o peliculă dăunătoare între material şi suport trebuie tratate corespunzător.

 
 PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT:
 Înaintea începerii lucrărilor, pe baza necesarului de material stabilit, trebuie preparată cantitatea necesară 

întregii suprafeţe. Suprafeţele continue trebuie acoperite cu material din acelaşi lot sau cu găleți din loturi 
diferite amestecate în prealabil între ele. Amestecarea se face cu un mixer ataşat la o bormaşină. Înainte 
de aplicarea decorativei pe suprafață este necesară aplicarea unui grund corespunzător, proces ce trebuie 
realizat cu cel puţin 24 ore înainte. Se va utiliza un grund de aceeaşi culoare cu cea a tencuielii colorate.

 
 MODUL DE PREPARARE ŞI APLICARE:
 
 Pentru tencuiala drişcuită (de 1.0mm, 1.5mm, 3.0mm) şi tencuiala zgâriată (de 2.0mm, 3.0mm).
 Se folosește la aplicare fierul de glet din inox (drişcă metalică) într-un strat cât mai subţire (grosimea 

optimă a stratului cât mai apropiată de diametrul granulelor). Structurarea (obţinerea aspectului specific) 
se face utilizând o drişcă de plastic (placă de structurat). La cea drişcuită structurarea se face uniform până 
la obţinerea reliefului şi aspectului dorit: granulat, tip calciu. La cea zgâriată se poate alege dispunerea, 
direcţia şi forma canelurilor în funcţie de modul (sensul) în care se realizează structurarea (vertical, orizontal, 
rotund, neregulat etc.). Întotdeauna se va îndepărta surplusul de material de pe drişca de plastic. Pentru 
a se evita modificarea în cenuşiu a culorii suprafeţei, nu se va netezi prea multă vreme. Aplicarea trebuie 
să fie continuă, deoarece în cazul unei aşteptări prea îndelungate materialul începe să se usuce, lucrabili-
tatea acestuia reducându-se. Formarea structurii trebuie efectuată imediat după aplicare, înaintea începerii 
uscării. Produsul se poate dilua cu maximum 300ml apă potabilă.

 
 Pentru tencuiala roluită.
 Aplicarea se va realiza cu o gletieră din inox cu dinţi de 4mm, după care materialul se distribuie uniform 

cu o rolă de structură, din burete aspru (cu suprafaţă cu găuri), în direcţie verticală, apoi orizontală. Ultima 
operaţiune cu rola se efectuează vertical, de sus în jos. Intervalul de timp dintre aplicare şi structurare trebuie 
să fie cât mai scurt, deoarece în caz contrar materialul începe să se usuce şi lucrabilitatea sa se reduce. 

 Aplicarea în condiţii optime a tencuielii impune ca temperatura aerului şi a suprafeţei suport trebuie să 
fie între +5°C şi +30°C. De asemenea tencuiala nu se va aplica direct în bătaia directă a razelor solare şi 
nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheţ întrucât acestea pot provoca, în 
timpul aplicării şi uscării, fisuri şi deosebiri de culoare. După aplicare, suprafeţele exterioare vor fi protejate 
de ploaie, până la uscarea completă (48h la 20˚C).  În cazul oricărei tencuieli decorative colorate, rosturile şi 
îmbinările între culori se fac utilizând benzi autoadezive de hârtie. 

 Uscarea aparentă a produsului se realizeaza in 24 ore, la temperatură de +20°C şi umiditate relativă a aerului 
de 60%, iar uscarea completă se va realiza in 7 zile, în aceleași condiții de temperatură și umiditate.

Tipuri de texturi ale tencuielilor decorative

Aplicare pe suprafața suport

VOPSELE ȘI TENCUIELI DECORATIVE VAT DECOPLAST ECO - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ ECONOMICĂ
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare şi exterioare. Se pot 

aplica pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate  profesională, se 
poate aplica uşor, într-un singur strat.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului  de 
culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drişcuită: 1,5 mm - 2,5 kg / m²
 - Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg / m²
 Consumul indicat se referă la suprafeţe perfect netede şi variază în funcţie de grosimea stratului 

aplicat şi de caracteristicile suprafeţei suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în 
legătură cu  necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

TENCUIALĂ DECORATIVĂ CU ASPECT DRIȘCUIT 1,5 mm

Cod produs: VATD15B2
Granulație: 1.5mm
Tip bază: intermediară - B2
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

Cod produs: VATD15B3
Granulație: 1.5mm
Tip bază: transparentă - B3
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

B2 - bază intermediară, 
culori pastel

B3 - bază transparentă, 
culori intense

Cod produs: VATZ20B2
Granulație: 2.0mm
Tip bază: intermediară - B2
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

Cod produs: VATZ20B3
Granulație: 2.0mm
Tip bază: transparentă - B3
Ambalare: găleată 28 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009

TENCUIALĂ DECORATIVĂ CU ASPECT ZGÂRIAT 2,0 mm
B2 - bază intermediară, 
culori pastel

B3 - bază transparentă, 
culori intense

SAT DECOPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în lucrări de interioare şi exterioare. Se pot 

aplica pe orice tip de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, gipscarton etc. Calitate  profesională, se 
poate aplica uşor, într-un singur strat.

Colorare: Produsul se livrează gata colorat de către producător în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe baza paletarului  de 
culori ADEPLAST®, sau este livrat la culoare albă şi va fi nuanţat la aplicare utilizându-se paste de colorare.

Consum specific: - Tencuială drişcuită: 1,0 mm - 2,0 kg / m²; 1,5 mm - 2,5 kg / m² 3,0 mm - 3,5 kg / m²
 - Tencuială zgâriată: 2,0 mm - 2,8 kg / m²; 3,0 mm - 3,1 kg / m²
 - Tencuială roluită: 1,5 kg ÷ 2,5 kg / m²
 Consumul indicat se referă la suprafeţe perfect netede şi variază în funcţie de grosimea stratului 

aplicat şi de caracteristicile suprafeţei suport. Din acest motiv nu ne putem asuma nici o răspundere în 
legătură cu  necesarul de material pentru fiecare caz în parte.

Cod produs: SATD10B1 Cod produs: SATD10B2 Cod produs: SATD10B3

Cod produs: SATD15B1 Cod produs: SATD15B2 Cod produs: SATD15B3

Cod produs: SATD30B1 Cod produs: SATD30B2 Cod produs: SATD30B3

Cod produs: SATZ20B1 Cod produs: SATZ20B2 Cod produs: SATZ20B3

Cod produs: SATZ30B1 Cod produs: SATZ30B2 Cod produs: SATZ30B3

Cod produs: SATRB1 Cod produs: SATRB2 Cod produs: SATRB3

ASPECT
DRIȘCUIT
Granulație
1,0 mm

ASPECT
DRIȘCUIT
Granulație
1,5 mm

ASPECT
DRIȘCUIT
Granulație
3,0 mm

ASPECT
ZGÂRIAT
Granulație
2,0 mm

ASPECT
ZGÂRIAT
Granulație
3,0 mm

ASPECT
ROLUIT

B1 - bază albă, culori pastel B2 - bază intermediară, culori pastel B3 - bază transparentă, culori intense

Ambalare: găleată 28 kg.
Paletizare: 24 găleți/palet 672 kg.
Standard de calitate: SR EN 15824:2009.
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SAVIW MISTER WEISS VOPSEA ALBĂ, LAVABILĂ, PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe 

bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum şi 
pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu 
vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanţa necesară, 
în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. 
Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate 
a suprafeţelor interioare ale construcţiilor civile.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: SAVIW3L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVIW8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVIW15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

SAVI0 VOPSEAUA MESERIAȘULUI, VOPSEA ALBĂ PENTRU INTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe 

bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum şi 
pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu 
vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanţa necesară, 
în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. 
Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate 
a suprafeţelor interioare ale construcţiilor civile.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: SAVI03L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVI08L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVI015L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

 Vopsele albe, pe bază de dispersie

VAVIP VOPSEAUA MESERIAȘULUI - PROIECT
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe 

bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum şi 
pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu 
vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanţa necesară, 
în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. 
Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate 
a suprafeţelor interioare ale construcţiilor civile.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: VAVIP3L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: VAVIP8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: VAVIP15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

SAVI SUPER VOPSEAUA MESERIAȘULUI, BAZE DE COLORARE
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe 

bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum şi 
pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu 
vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanţa necesară, 
în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. 
Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate 
a suprafeţelor interioare ale construcţiilor civile.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: SAVI3L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVI8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVI15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

 Vopsele pe bază de dispersie, baze de colorare

SAVE VOPSEAUA MESERIAȘULUI - EXTERIOR
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe 

bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum şi 
pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu 
vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanţa necesară, 
în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. 
Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate 
a suprafeţelor interioare ale construcţiilor civile.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: SAVE3L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVE8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAVE15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

VAVE VOPSEAUA MESERIAȘULUI DE EXTERIOR - ECO
Domeniu de utilizare: Pentru vopsirea tuturor suporturilor minerale interioare pe 

bază de var, var-ciment, var-ipsos, ipsos, beton, precum şi 
pentru acoperirea suprafeţelor care au fost prelucrate cu 
vopsele în dispersie sau tapetate, cu portanţa necesară, 
în scopul asigurării unui finisaj cu un grad de alb ridicat. 
Destinată special pentru finisarea cu o mare productivitate 
a suprafeţelor interioare ale construcţiilor civile.

Consum specific: cca 0,20 - 0,30 litri/m², la două straturi.

Cod produs: VAVE3L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: VAVE8L
Ambalare: găleată 8L
Paletizare: 36 găleți/palet 461 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: VAVE15L
Ambalare: găleată 15L
Paletizare: 24 găleți/palet 576 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.
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 Amorse, punți de aderență

SAAM0 AMORSĂ DE PERETE PENTRU VOPSELE LAVABILE
Domeniu de utilizare: Pentru tratarea suporturilor minerale cu scopul reducerii 

şi omogenizării capacităţii lor de absorbţie, în cazul 
suporturilor cu reparaţii locale;

                                                      Pentru reglarea absorbţiei şi în scopul îmbunătăţirii            
aderenţei;

                                                      Pentru eliminarea uscării cu pete a vopselelor.

Consum specific: cca 50 – 100 ml / m² în funcţie de capacitatea 
                                                      de absorbţie şi natura suportului.

Cod produs: SAAM03L
Ambalare: găleată 3L
Paletizare: 100 găleți/palet 320 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAAM010L
Ambalare: găleată 10L
Paletizare: 40 găleți/palet 420 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

SAAMC BETONCONTACT - PUNTE DE ADERENȚĂ
Domeniu de utilizare: Pentru tratarea suporturilor netede, a suporturilor slab 

absorbante sau fără absorbţie (suprafeţe din beton, 
BCA, plăci din polistiren extrudat, plăci de gipscarton, 
semifabricate din ciment etc.), cu scopul asigurării 
unei punţi de aderenţă pentru următoarele straturi de 
tencuieli pe bază de ipsos, între straturile de tencuială 
pe bază de ipsos şi pentru straturile de tencuială pe 
bază de var-ciment.

Consum specific: Minimum 200 g / m² (1 kg / 4 – 5 m²), în funcţie de 
rugozitatea suportului tratat).

Cod produs: SAAMC
Ambalare: găleată 22 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 550 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

ACAMX AMORSĂ ACRILICĂ PENTRU ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ
Domeniu de utilizare: Produs pe bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, 

cu adaosuri de aditivi, aderenţă foarte bună la suport, 
uscare rapidă, bună putere de pătrundere, uşor de 
aplicat.

Consum specific: Aproximativ 10 – 20 m² / litru amorsă nediluată.

Cod produs: ACAMX1L
Ambalare: flacon 1L
Paletizare: 448 flac./palet 460 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
Laborator
Central s.a

Cod produs: ACAMX5L
Ambalare: bidon 5L
Paletizare: 60 bid./palet 400 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
Laborator
Central s.a.

SIGI0 RENOWA GRUND DE IMPREGNARE - IMPERMEABILIZARE
Domeniu de utilizare: - pentru tratarea suporturilor minerale foarte umede cu     

scopul reducerii şi fixării umidităţii;
                                                      - ca prim strat în sistemul de asanare RENOWA.

Consum specific:  Aproximativ 100 - 200 ml/m² în funcţie de capacitatea 
de absorbţie şi natura suportului.

Cod produs: SIGI0
Ambalare: bidon 5L
Paletizare: 60 bid./palet 500 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

Cod produs: SAGTC
Ambalare: găleată 24 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 550 kg
Agrement tehnic: Produs agrementat 
INCERC s.a.

SAGTC GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE
Domeniu de utilizare: Este folosit pentru amorsarea tuturor suprafețelor 

tencuite (tencuieli drișcuite de var, var-ciment, ciment, 
mase de șpaclu), gipscarton, vopsite (sau cu tencuieli 
decorative), noi sau vechi dar cu aderențe bună, la 
interior sau exterior, ca strat premergător finisajelor 
tencuielilor decorative stiren-acrilice și siliconice, 
tencuieli de soclu și termosisteme.

Consum specific: cca  150 - 350g/m² (1kg / 3 - 6 m², în funcție de rugozi-
tatea suportului tratat).

5 945762 003423

SISTEMUL DE COLORARE ADEPLAST Color System
- peste 250 de culori proprii

- peste 1000 de nuanțe disponibile
Pentru dozarea automată, la col-
orarea vopselelor, grundurilor și 
tencuielilor decorative, îi sprijinim 
pe clienții noștri cu mașinile de 
colorat automate HA-600, HA-450 
și TM-300 (24 canistre)

ACTSC MOZAICPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU SOCLU
Domeniu de utilizare: Produs din categoria finisajelor decorative destinate în special 

aplicării pe socluri, coloane, stâlpi etc., la exterior sau interior. 
Este special formulată pentru uz profesional. Se utilizează 
pentru acoperiri decorative şi finisaje cu efect deosebit în 
lucrări de interioare şi exterioare. Se pot aplica pe orice tip 
de suprafeţe minerale: tencuieli, gleturi, beton, zidărie, 
gipscarton etc. Calitate profesională, se poate aplica uşor, 
într-un singur strat.

Consum specific: cca 4.0 - 5.0 kg/m²

Cod produs: ACTSC
Ambalare: găleată 25 kg
Paletizare: 24 găleți/palet 600 kg
Standard de calitate: SR EN 15824:2009
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	MX ALB	ADEZIV DE CULOARE ALBĂ PENTRU MARMURĂ ŞI GRANIT
	MX GRI	ADEZIV PENTRU MARMURĂ ŞI GRANIT
	MH-1K	MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ MONOCOMPONENTĂ


	CHITURI PENTRU ROSTUIT
	QK-6	KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRILOR CERAMICE 2 - 6 mm
	QK-15	KIT PENTRU ROSTUIREA PLACĂRILOR CERAMICE 5 - 15 mm


	MATERIALE TERMOIZOLANTE
		Plăci termoizolatoare din perle de polistiren expandat ignifugat
	ADP70	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	ADP80	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	EPS70	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	EPS80	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	EPS80+	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	EPS100	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	EPS120	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

		ADEPLAST® - Neopor® un parteneriat de cursă lungă
	EPS150	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	EPS200	PLĂCI DIN POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
	IPS	PLĂCI PERIMETRALE DIN POLISTIREN EXPANDAT INJECTAT
	MW	VATĂ MINERALĂ / VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
	EPS-PV	PERLE VIRGINE NEADITIVATE DIN POLISTIREN EXPANDAT
	P-BLU	POLITERM BLU - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT
	P-BLU FEIN	POLITERM BLU FEIN - PERLE ADITIVATE E.I.A. DIN POLISTIREN EXPANDAT


	POLITERM BLU - BETOANE SUPERUȘOARE
	SISTEME TERMOIZOLANTE - ADEZIVI, MASĂ DE ȘPACLU
		Ghid de punere în operă a adezivului și a masei de șpaclu	la aplicarea sistemelor termoizolante
	PSP	POLISTIROL PREMIUM - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPLACU PENTRU POLISTIREN
	PSP ALB	POLISTIROL PREMIUM ALB - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN
	PS-ECO	POLISTIROL €CO - ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT
	PS-FA	SUPER POLISTIROL - ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU CU FIBRE DE ARMARE
	OSB-KLEBER	ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT APLICABIL PE SUPORT LEMNOS
	MW-KLEBER	MINERALWOOL KLEBER - ADEZIV PENTRU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ


	SISTEMUL DE ASANARE RENOWA
	SAGTC	GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE
	SIT	DECOPLAST SILICONICĂ - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ
	RW-W	RENOWA-W MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI
	RW-L	RENOWA-L MORTAR DE TENCUIALĂ PENTRU ASANARE ȘI EGALIZARE
	RW-SPZ	STROP DE CIMENT RENOWA SPRITZ


	MORTARE PENTRU ZIDĂRIE
	MZ-BCA	MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DE BCA
	MZ-5	MORTAR PENTRU ZIDIREA BLOCURILOR DIN BETON ȘI CĂRĂMIDĂ
	MZ-STICLA	MORTAR PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ
	MZ-STICLA ALB	MORTAR ALB PENTRU ZIDIREA CĂRĂMIZILOR DE STICLĂ
	BETON-FIX	MORTAR SPECIAL PENTRU MONOLITIZARE


	BETONFIX - soluția ADEPLAST pentru monolitizare
	SISTEMUL GIPSCARTON - ADEZIV, CHIT PENTRU ROSTURI, GLET
		Ghid pentru aplicarea chitului de rostuit pentru plăci de gipscarton
	AGC	GIPSCARTON FIX - ADEZIV PENTRU LIPIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON
	KGC-50	KIT PENTRU ROSTUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON
	GLET-FIX	COMPOZIŢIE DE GLET PENTRU GLETUIREA PLĂCILOR DE GIPSCARTON


	ȘAPE ȘI PARDOSELI INDUSTRIALE
		Ghid de punere în operă a șapei autonivelante
	SA 2-10	ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR
	SAR 2-10 	ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ RAPIDĂ 2-10mm, PENTRU INTERIOR
	TOP 1	ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR - TRAFIC GREU
	TOP 2	ȘAPĂ DE CIMENT PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR - TRAFIC UŞOR
	HB-CG	HOBBY BETON PENTRU CASĂ ȘI GRĂDINĂ
	NSP	NISIP PENTRU CONSTRUCŢII 0,1 - 1,0 mm
	PIC300	PARDOSEALĂ INDUSTRIALĂ COLORATĂ


	TENCUIELI MINERALE
		Mortare de tencuială cu aplicare manuală
	KLASIKO	MORTAR PENTRU TENCUIRE CLASICĂ
	TINCI	MORTAR SUPER PLASTIC PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII
	TINCI ALB	MORTAR DE CULOARE ALBĂ PENTRU TENCUIALĂ CLASICĂ
	MSF	MORTAR SUPER FIN, SUPER PLASTIC, PENTRU TENCUIELI ȘI REPARAȚII
	EDP-A	EDELPUTZ ALB - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ
	EDP-AN	EDELPUTZ ALB-NATUR - TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ
	HS1000	HIDROSTOP 1000 - MORTAR HIDROIZOLANT
	MAI	MORTAR SUPERPLASTIC, ANTIIGRASIE

		Mortare de tencuială cu aplicare mecanizată
	AMC-50	STROP DE CIMENT, MARCA 50
	MTI-25	MORTAR CIMENT-VAR INTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII
	MTE-35	MORTAR CIMENT-VAR EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE ŞI REPARAȚII
	MTIG-20	MORTAR GLET DE IPSOS-VAR
	SEISMO	MORTAR INTERIOR - EXTERIOR, PENTRU TENCUIRE SI REPARAȚII


	GLETURI PENTRU FINISAREA PEREȚILOR
	GM-20	GLETUL MESERIAȘULUI, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR
	GM-20 T-MAX	GLETUL MESERIAȘULUI PENTRU APLICARE MECANIZATĂ
	SGI-20	SUPER GLET DE IPSOS, COMPOZIȚIE DE GLET PENTRU INTERIOR
	IC-90	IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII
	IM-99	IPSOS DE MODELAJ
	GU	GLET UNIVERSAL, PE BAZĂ DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR
	SGC	SUPER GLET DE CIMENT, PENTRU INTERIOR ŞI EXTERIOR


	VOPSELE ȘI TENUIELI DECORATIVE
	VAT	DECOPLAST ECO - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ ECONOMICĂ
	SAT	DECOPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ

		Vopsele albe, pe bază de dispersie
	VAVIP	VOPSEAUA MESERIAȘULUI - PROIECT
	SAVIW	MISTER WEISS VOPSEA ALBĂ, LAVABILĂ, PENTRU INTERIOR
	SAVI0	VOPSEAUA MESERIAȘULUI, VOPSEA ALBĂ PENTRU INTERIOR

		Vopsele pe bază de dispersie, baze de colorare
	SAVI	SUPER VOPSEAUA MESERIAȘULUI, BAZE DE COLORARE
	VAVE	VOPSEAUA MESERIAȘULUI DE EXTERIOR - ECO
	SAVE	VOPSEAUA MESERIAȘULUI - EXTERIOR

		Amorse, punți de aderență
	SAAM0	AMORSĂ DE PERETE PENTRU VOPSELE LAVABILE
	SAAMC	BETONCONTACT - PUNTE DE ADERENȚĂ
	ACAMX	AMORSĂ ACRILICĂ PENTRU ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ
	SIGI0	RENOWA GRUND DE IMPREGNARE - IMPERMEABILIZARE
	SAGTC	GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE
	ACTSC	MOZAICPLAST - TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU SOCLU



