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AquaStop Plus

emulsie hidroizolantă
folosită la interior

• rezistent la apă
• pregătit pentru utilizare
• pentru șape, tencuieli pe bază de ipsos 			
și pereți din gips carton
• ideal pentru plăci ceramice și pardoseli
• pentru hidroizolarea subsolurilor, 				
băilor și dușurilor

S2 FLEX

mortar adeziv flexibil pentru placări ceramice
• permite timp extins de lucru
• aplicabil și pe placări existente
• pentru placaje ceramice de mari dimensiuni (max. 120x120cm)
• pentru aplicarea de plăci din piatră, gresie și ceramică
• rezistență la deformabilitate mare, S2
• apt pentru încărcări dinamice
• pentru suprafețe cu modificări 						
frecvente de temperatură 							
(balcoane, terase)

www.lb-knauf.RO
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Servicii
Lasselsberger-Knauf se angajează să comercializeze sisteme de calitate cu soluții pe termen lung.
Gama largă de produse, mai mult de 25 de ani de experiență și echipa noastră calificată garantează nivelul soluțiilor și serviciilor complete.
Suntem așadar la dispoziția clienților noștri și oferim asistență profesională ÎNAINTE – ÎN CURSUL – dar și DUPĂ execuție.

Calitate

Verificarea continuă a produsului: sistemul de asigurare a calității ISO
Lasselsberger-Knauf a fost printre primii care au introdus sistemul de asigurare a calității ISO în industria construcțiilor.
După ani de experiență în producție și dezvoltare, oferim clienților noștri produse sigure și de înaltă calitate.

Consiliere tehnică

Răspunsuri de la specialiști: informații tehnice adecvate
Lasselsberger-Knauf răspunde tuturor întrebărilor adresate prin telefon sau e-mail. Principiul nostru este
că nicio întrebare nu poate să rămână fără răspuns.
Dacă este posibil, vom răspunde imediat; în caz contrar, în funcție de nivelul profesional al sarcinii și de
informațiile existente, vom transmite întrebarea reprezentantului zonal de vânzări sau departamentului tehnic.
Experiența noastră de peste 25 de ani și pregătirea continuă a colegilor noștri garantează un răspuns
profesional de calitate.

Academia de mortare®
Academia de mortare®, inițiată de compania Lasselsberger-Knauf, este o formă specifică de instruire
teoretică și practică. Se adresează personalului de vânzări din teren, din depozite sau din ofertare, angajați
ai firmelor parteneri comerciali Lasselsberger-Knauf.
Beneficiarul direct este cursantul, care acumulează baze sistematice și temeinice privind argumentele de
vânzări și detaliile de execuție pentru mortare în general și specific pentru mortarele Lb-Knauf. Își formează
o bază competentă și eficientă de lucru, atât în interiorul parteneriatului producător – comercianți, cât și în
relațiile cu întreaga piață a construcțiilor.
Scopul academiei de mortare®, este de a instrui într-o manieră sistematizată personalul de vânzări
al companiilor partenere pentru a creşte eficiența de piaţă a acestora şi a spori profitul din afacerea cu
mortare uscate. Academia de mortare® este un proiect important al Lasselsberger-Knauf România. Prin
aceste instruiri menținem în politica de firmă și în activitatea curentă deviza noastră:

Lb-Knauf.RO > profesioniştii mortarelor
câştigăm prin competenţă
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Introducere
Prezentări la fața locului

Maiștrii noștri instructori creează mostre de materiale pe loc și susțin prezentări
Calificările și abilitățile practice ale maiștrilor noștri instructori sunt extrem de importante
pentru noi. Sarcinile lor includ prezentarea produselor speciale sau a celor noi și prezentarea
tehnologiei de aplicare pentru profesioniști și executanți. Personalul nostru oferă asistență
la fața locului prin crearea de mostre de prezentare și sprijin practic înainte și în timpul
executării. Demonstrațiile practice sunt, de asemenea, un aspect important al dezvoltării
produselor noastre. Câștigăm experiență în aplicarea produselor noastre.

Dezvoltarea produselor, produse individualizate
Cultura în cadrul companiei este fundamentul dezvoltării

Lasselsberger-Knauf este pionier în dezvoltarea de produse, inclusiv în dezvoltarea de produse speciale.
Această calitate se bazează pe de o parte pe inspecția și dezvoltarea continuă a produselor iar pe de altă
parte, pe atitudinea constructivă a colegilor noștri.
Centrul de dezvoltare din Veszprém (Ungaria) dezvoltă produse cu o experiență de peste 25 de ani, în
conformitate cu nevoile pieței maghiare, croate și române. Eficacitatea sa este demonstrată de faptul că
am introdus noi produse în fiecare gamă de produse în ultimii 3 ani.
Rolul nostru în dezvoltarea produselor speciale este în permanenta noastră atenție. În colaborare cu
partenerii noștri, examinăm solicitarea respectivă și suntem în măsură să răspundem prompt și să oferim
soluții noi. Echipa noastră de dezvoltare concepe și testează cererea în cel mai scurt timp posibil, în
funcție și de tipul solicitării. Lasselsberger-Knauf se ocupă rapid și eficient de nevoile individuale, oferind
produsul și tehnologia potrivită în cazuri speciale.

Asistență la aplicare

În timpul punerii în aplicare putem oferi sprijin profesional, fie în etapele tehnologice, fie la problemele care apar în timpul aplicării.
Pentru aplicări mai mari, propunem varianta economică a mecanizării. Compania noastră stă de asemenea la dispoziție pentru închirierea
utilajelor sau recomandarea altor tehnologii moderne de aplicare.

Expertize

Soluții bine gândite – întocmire expertize complete
Fie că este vorba de o clădire veche, un monument istoric sau un
bloc construit anterior, Lasselsberger-Knauf poate oferi asistență
constructorilor de azi, datorită experiențelor îndelungate și
fundamentelor tehnice de durată. Serviciile acoperă nu numai
materialele care trebuie încorporate, ci pot să și verifice calitatea
lucrărilor prin diferitele teste utile și aparate de măsură. Ei pot
da sugestii sau alternative pentru realizarea lucrărilor, inclusiv
cu garanție în timp. Aceste propuneri servesc aspectului estetic
incontestabil planificat și de lungă durată. Pentru mai multe
informații despre opiniile experților, consultați documentele de
specialitate de pe site-ul www.lb-knauf.ro sau capitolul Servicii.
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Tencuieli decorative, vopsele

Culoarea reprezintă finalul etapei de construcție. În această fază, tindem să uităm că cel mai important rol
al fațadei este protecția împotriva impactului de mediu. Cu toate acestea, ea influențează și aspectul
clădirilor și imaginea acestora.
Pentru alegerea celei mai potrivite culori și produse pe fațadă, pe soclu și în interior, trebuie luate
în considerare o serie de aspecte; în cele ce urmează vom descrie proprietățile de bază ale
tencuielilor și vopselelor.

Alegerea culorilor - Paletarul de culori Inspiration
Paletarul de culori Inspiration, care conține gama completă de culori ale
tencuielilor și vopselelor de fațadă
Lasselsberger-Knauf, a fost introdus în 2010.
Culorile sunt clasificate în 9 grupe de culori. Primele 8 grupe de culori
(WHITE, CREAM, BLUE, BROWN, GREEN, ORANGE, RUSTY, ROCK)
sunt disponibile pentru orice produs organic, cu excepția celor
silicatice. Culorile din grupa de culori 9 INTENSE pot fi selectate
pentru tencuielile și vopselele pe bază de dispersie.
Pentru informații și detalii despre fiecare produs, puteți consulta
tabelul de mai jos:

Gama de
culoare bază

Culori intense

Tencuială organică

Denumire

EDELPUTZ EXTRA R2

STRUKTUROLA
DEKOR
STRUKTUROLA
PRIMO

WHITE

+

SILICONOLA
SILICONOLA
EXTRA

+

BLUE

+

BROWN

+
22 culori

+

RUSTY

+

ROCK

+
-

-

+

-

Paletarul de culori ale produselor silicatice se găsește la pagina următoare.

Alegerea culorilor de interior - Paletarul de culori Selection
Noul paletar de culori Selection conține gama de culori ale vopselei de interior InterTOP.
Cele 477 de culori sunt grupate în 7 secțiuni: CREAM, EARTH, RUSTY, BLUE, GREEN,
ROCK, INTENSE.
Cu codul din colțul din dreapta jos al nuanțelor, luând în considerare
principiile corecte ale designului de culoare, puteți alege din restul
paletarului de culori alte nuanțe complementare.
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EGALISATION

SILICONTOP

DEKORTOP

SILIKATTOP

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

ORANGE

INTENSE

SILIKATOLA

+

CREAM

GREEN

Vopsele de fațadă

+
+

Conform tabelului

Grupare

Tencuială minerală

Conform tabelului

Grupa de culoare

+
+
+
+
+
-

+

-

TENCUIELI DECORATIVE,
VOPSELE

Tencuieli decorative, Vopsele
Paletarul de culori Edelputz Extra R2
4000

5

4331

10

5137

15

5347

20

4765

1

4335

6

4321

11

4353

16

5135

21

4753

2

4337

7

4333

12

5171

17

4925

22

4515

3

4965

8

4963

13

5341

18

4525

4

4355

9

4933

14

4357

19

4935

Paletarul de culori ale tencuielilor și vopselelor silicatice (SilikatOLA, SilikatTOP)
Cod de culoare INSPIRATION
white

4000

orange

4361

BLUE

4723

BROWN

4945

RUSTY

5137

cream

4151

orange

4363

BLUE

4731

BROWN

4947

RUSTY

5143

cream

4161

orange

4365

BLUE

4739

BROWN

4949

RUSTY

5145

cream

4171

orange

4371

BLUE

4741

BROWN

4953

RUSTY

5155

cream

4181

orange

4373

BLUE

4743

BROWN

4955

RUSTY

5157

cream

4211

orange

4375

BLUE

4745

BROWN

4957

RUSTY

5171

orange

4311

GREEN

4511

BLUE

4747

BROWN

4959

RUSTY

5173

orange

4313

GREEN

4513

BLUE

4749

BROWN

4961

RUSTY

5175

orange

4315

GREEN

4515

BLUE

4763

BROWN

4963

RUSTY

5183

orange

4317

GREEN

4521

BLUE

4765

BROWN

4971

RUSTY

5185

orange

4319

GREEN

4523

BROWN

4913

BROWN

4973

ROCK

5311

orange

4321

GREEN

4525

BROWN

4915

BROWN

4975

ROCK

5313

orange

4323

GREEN

4527

BROWN

4917

BROWN

4977

ROCK

5315

orange

4325

GREEN

4531

BROWN

4923

RUSTY

5111

ROCK

5317

orange

4327

GREEN

4533

BROWN

4925

RUSTY

5113

ROCK

5331

orange

4329

GREEN

4535

BROWN

4927

RUSTY

5115

ROCK

5333

orange

4331

GREEN

4541

BROWN

4929

RUSTY

5117

ROCK

5335

orange

4341

GREEN

4543

BROWN

4931

RUSTY

5119

ROCK

5337

orange

4342

GREEN

4545

BROWN

4933

RUSTY

5121

ROCK

5339

orange

4345

GREEN

4547

BROWN

4935

RUSTY

5123

ROCK

5341

orange

4347

BLUE

4711

BROWN

4937

RUSTY

5125

ROCK

5343

orange

4349

BLUE

4713

BROWN

4939

RUSTY

5127

ROCK

5345

orange

4351

BLUE

4715

BROWN

4941

RUSTY

5129

ROCK

5347

orange

4359

BLUE

4721

BROWN

4943

RUSTY

5135

5

Utilizarea vopselei de egalizare este recomandată în mod special pentru culori vii sau atunci când condițiile meteo din timpul aplicării tencuielii nu au fost
favorabile și/sau nu a fost obținută nuanța dorită.Vopselele Egalisation (de egalizare) sunt disponibile în aceeași culoare ca tencuiala; de aceea se pot aplica
într-un singur strat pe suprafața tencuielii care a fost aplicată de minim de 2-3 zile.
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mineral și polistiren

+++++ (superior)

aplicare pe tencuială
termoizolantă

compatibilitate cu sistemele
termoizolante

compatibilitate cu sistemele
de renovare

R2, K1.5

++++ (foarte bun)

aplicare pe tencuială
normală/ușoară

structura
(K=drișcuită uniform,
R=drișcuită/scoarță de copac)

+++++ (superior)

domeniu de aplicare

203

se recomandă pt. clădiri lângă/
în zone de drumuri intens
circulate, în zone cu activități
industriale, în zone cu mult praf
sau unde există cerințe pt. valori
ridicate ale difuziei de vapori

nr. de culori



fără solvenți (COV)

+++++ (superior)

++++ (foarte bun)



armare cu fibre

concentrație de pigmenți,
putere de acoperire

+++ (bun)

+++++ (superior)

efect de autocurățare

++++ (foarte bun)

se recomandă pt. clădiri lângă/
în zone urbane, principale, clădiri
rezidențiale, agricole și industriale
în care efectul prafului sau al
smogului este semnificativ



++++ (foarte bun)



+++++ (superior)

respinge praful

capacitate de autoreparare
(rămâne elastic sub stratul
solid)

aplicabilitate

+++++ (superior)

+++++ (superior)

nu permite dezvoltarea
algelor și ciupercilor

posibilitate de colorare

+++++ (superior)

+++++ (superior)

capacitate de difuzie a
vaporilor

R2, K1.5, K2

203

++++ (foarte bun)

++++ (foarte bun)

mineral și polistiren

+++ (bun)

+++++ (superior)



++++ (foarte bun)



++++ (foarte bun)

++++ (foarte bun)

+++++ (superior)

efect hidrofob

R2, K1.5, K2

338

++++ (foarte bun)

++++ (foarte bun)

+++++ (superior)

X

polistiren

X

+++++ (superior)

se recomandă pentru clădiri
publice, blocuri, case și
cabane; culori stabile în timp
și prelucrabilitate superioară





++++ (foarte bun)



++++ (foarte bun)

++++ (foarte bun)

+++ (bun)

+++ (bun)

R2, K1.5

338

+++ (bun)

+++ (bun)

++++ (foarte bun)

X

polistiren

X

+++++ (superior)

R2, K1.5, K2

119

+++++ (superior)

+++ (bun)

+++++ (superior)

++++ (foarte bun)

mineral și polistiren

++++ (foarte bun)

+++++ (superior)

se recomandă mai ales pentru
clădirile vechi, monumente
istorice cu cerințe specifice; în
culori istorice și pastelate



X
se recomandă pentru orice
tip de clădiri; raport calitate/
preț bun; tencuială pentru
utilizare normală



+++ (bun)

X

+++ (bun)

++++ (foarte bun)

++++ (foarte bun)

++ (moderat)

silicat

tencuială silicatică,
calitate premium

SilikatOLA



+++ (bun)

X

++++ (foarte bun)

+++ (bun)

+++ (bun)

+++ (bun)

dispersie

dispersie

dispersie, cu adaos de rășină
siliconică

rășină siliconică

liant

tencuială decorativă
acrilică

tencuială decorativă
acrilică, calitate
superioară

tencuială decorativă
siliconică

tencuială decorativă
siliconică, calitate premium

StrukturOLA Primo

StrukturOLA Dekor

SiliconOLA

SiliconOLA Extra

R1, R2, R4, K2, K4, Rille 2,5

alb + 22 culori (pt. R2 )

stropit (R2)

alb

++++ (foarte bun)

X
++++ (foarte bun)

+++ (bun)
X

++++ (foarte bun)

X

+++++ (superior)

+++++ (superior)

++++ (foarte bun)

+++++ (superior)

mineral și polistiren

+++++ (superior)

+++++ (superior)


se recomandă pt. clădiri
construite pe varianta clasică
(zidărie normală), unde
aplicarea se face pe un suport
de tencuială de bază; nu
este aplicabilă pe sisteme
termoizolante



X

X

este o tencuială clasică,
drișcuită circular, orizontal
sau vertical, aplicabilă pe
toate clădirile unde se cere
o capacitate de difuzie a
vaporilor mărită; ideală peste
tencuieli termoizolante

+++ (bun)

X

+++ (bun)

+++++ (superior)

+++++ (superior)

++ (moderat)

mineral

tencuială decorativă
stropită

Spritzer Classic

+++ (bun)

X

+++ (bun)

+++++ (superior)

+++++ (superior)

++ (moderat)

mineral

tencuială decorativă
drișcuită, zgâriată

Edelputz Extra

TENCUIELI DECORATIVE,
VOPSELE

Tencuieli decorative, Vopsele
Amorse (grunduri) PENTRU tencuieli
PutzGrund
! atenţie la nr. de straturi şi la diluţie; amorsarea în exces conduce la reducerea aderenţei.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice.
Pt. uniformizarea absorbţiei, pe orice suport puternic sau neuniform absorbant; înainte de tencuieli de ipsos, tencuieli decorative, zugrăveli.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854301

200g/m² nediluat

găl 1kg

60 găleţi / 60

13,91

K00854305

200g/m² nediluat

găl 5kg

60 găleţi / 300

64,92

K00854315

200g/m² nediluat

găl 15kg

24 găleţi / 360

177,80

PutzGrund Quarz
! atenţie la nr. de straturi şi la diluţie; amorsarea în exces conduce la reducerea aderenţei.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice, cu adaos de nisip cuarţos. Specializată pentru tencuieli decorative. Nu pentru vopsea.
Pt. uniformizarea absorbţiei suportului şi îmbunătăţirea aderenţei tencuielilor decorative la suport.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854317

200g/m² nediluat

găl 15kg

24 găleţi / 360

186,75

Tencuieli decorative pentru fațadă
Edelputz Extra R1 / R2 / R4
! tencuială nobilă (tip PRAF DE PIATRĂ); raport calitate preţ excelent.
Tencuială decorativă minerală, drişcuită, cu aspect uniform. Granulaţii 1, 2, 4mm. La TERMOsistem® sau pe orice tip de tencuială, la interior/
exterior (Edelputz Extra R2 şi R4). 22 culori (Edelputz R2). Se recomandă vopsea de egalizare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

R1 K18704000

3kg/m²; ca.13,5m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

41,06

R2 K1880xxxx

3,5kg/m²; ca.11,5m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

37,07*

R4 K18904000

6,0kg/m²; ca.6,2m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

37,33

Edelputz Extra K2 / K4

4

! tencuială nobilă (tip TERASIT); durabilitate foarte mare; protejează faţada.
Tencuială decorativă minerală, zgâriată. Granulaţii 2, 4mm. La TERMOsistem® sau pe orice tip de tencuială, la interior/exterior.
Pentru K4, armarea TERMOsistem® trebuie asigurată cu dibluri trecute prin plasa de armare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K2 K70804000

16kg/m²; ca.2,5m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

34,3

K4 K78504000

20kg/m²; ca.2m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

34,67

Spritzer Classic
Tencuială decorativă minerală, stropită. Granulaţie 2mm.
Pe orice tip de tencuială, la interior/exterior. Dacă se aplică la TERMOsistem®, se iau măsuri speciale. Consultaţi specialistul.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K17004000

4kg/m²; ca.10m²/sac

sac 40kg

30 saci / 1200

47,94

Edelputz Extra Rille
! tencuială nobilă (tip SCOARŢĂ DE COPAC); raport calitate preţ excelent.
Tencuială decorativă minerală, drişcuită, cu aspect de scoarţă de copac. Granulaţie 2,5mm.
La TERMOsistem® sau pe orice tip de tencuială, la interior/exterior. Se recomandă vopsea de egalizare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00789101

3,5kg/m²; ca.11,5m²/sac

sac 40kg

30 saci / 1200

42,13

* preț pentru culoarea alb.
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Tencuieli decorative pentru fațadă
SiliconOLA Extra K1,5
! calitate superioară, tencuiala la găleată care ”respiră”; excelentă prelucrabilitate.
Tencuială decorativă organică (siliconică) drişcuită, cu aspect uniform. Pentru tavane şi pereţi, la tencuieli noi sau vechi, pe TERMOsistem®,
suprafeţe din beton, tencuieli de ipsos, plăci de gips-carton. 203 culori.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068337

ca. 2,70kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

242,57

SiliconOLA Extra R2
! calitate superioară, tencuiala la găleată care ”respiră”; excelentă prelucrabilitate.
Tencuială decorativă organică (siliconică) drişcuită, cu aspect scoarţă de copac.
Pentru tavane şi pereţi, la tencuieli noi sau vechi, pe TERMOsistem®, suprafeţe din beton, tencuieli de ipsos, plăci de gips-carton. 203 culori.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068317

ca. 2,80kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

242,57

SiliconOLA K1,5 / K2
! calitate superioară, tencuiala la găleată care ”respiră”; excelentă prelucrabilitate.
Tenc. decorativă organică (siliconică) drişcuită, cu aspect uniform.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K1,5 K00068237

ca. 2,70kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

220,98

K2 K00068247

ca. 3,30kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

220,98

SiliconOLA R2
! calitate superioară, tencuiala la găleată care ”respiră”; excelentă prelucrabilitate.
Tencuială decorativă organică (siliconică) drişcuită, cu aspect de scoarţă de copac.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068217

ca. 2,80kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

220,98

StrukturOLA Dekor K1,5 / K2
! hidrofobă. Rezistentă la şocuri. Uşor de prelucrat. Conferă permeabilitate moderată la vaporii de apă. Insensibilă la alge şi ciuperci.
Tencuială decorativă organică (acrilică) drişcuită, cu aspect uniform. Pentru tavane şi pereţi, la tencuieli noi sau vechi, pe TERMOsistem®,
suprafeţe din beton, tencuieli de ipsos, plăci de gips-carton. 338 culori.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K1,5 K00068137

ca. 2,70kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

191,54

K2 K00068147

ca. 3,30kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

191,54

StrukturOLA Dekor R2
! hidrofobă. Rezistentă la şocuri. Uşor de prelucrat. Conferă permeabilitate moderată la vaporii de apă. Insensibilă la alge şi ciuperci.
Tencuială decorativă organică (acrilică) drişcuită, cu aspect de scoarţă de copac. Pentru tavane şi pereţi, la tencuieli noi sau vechi,
pe TERMOsistem®, suprafeţe din beton, tencuieli de ipsos, plăci de gips-carton. 338 culori.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068117

ca. 2,80kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

191,54

TENCUIELI DECORATIVE,
VOPSELE

Tencuieli decorative, Vopsele
Tencuieli decorative pentru fațadă
StrukturOLA Primo K1,5
! hidrofobă. Rezistentă la şocuri. Uşor de prelucrat. Conferă permeabilitate moderată la vaporii de apă. Insensibilă la alge şi ciuperci.
Tencuială decorativă organică (acrilică) drişcuită, cu aspect uniform.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068037

ca. 2,70kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

144,44

StrukturOLA Primo R2
! hidrofobă. Rezistentă la şocuri. Uşor de prelucrat. Conferă permeabilitate moderată la vaporii de apă. Insensibilă la alge şi ciuperci.
Tencuială decorativă organică (acrilică) drişcuită, cu aspect de scoarţă de copac.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068017

ca. 2,80kg/m2

găl. 25kg

24 găleţi / 600

144,44

Tencuieli decorative - tipuri de structuri

efect drișcuit cu aspect uniform

efect drișcuit cu aspect zgâriat circular

efect calcio vecchio

efect rustic

efect stropit

aplicat mecanizat

efect drișcuit cu aspect zgâriat drept
		

Tencuieli decorative pentru soclu
Colorol
! tencuială din pietricele colorate; se iau obligatoriu măsuri de oprire a infiltraţiilor (hidroizolare).
Tencuială decorativă organică, pt. socluri (24 culori). Pe orice tencuială/beton. La socluri, garduri, coloane, elemente decorative.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K008298xx

3,75kg/m² ca.4m²/găl.

găl. 15kg

24 găleţi / 360

158,26

Colorol - coduri de culori
31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

32

35

38

41

44

47

50

53

56

59

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60
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Tencuieli
pentru
soclu
Mortaredecorative
pentru finisaj
& decor
Gletti
! doar pentru finisaj; se dă în straturi <1mm; aplicat mai gros, fisurează.
Glet fin de var cu praf de marmură.
Pe tencuieli minerale, la interior. Glet de calitate superioară, ultra alb.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00236101

1 kg/m2/mm
ca.20m²/sac/0,5mm

sac 10kg

60 saci / 600

25,75

Gletti extra
! glet de umplutură şi finisaj; strat 2-3mm; excelentă prelucrabilitate.
Glet de var, universal.
Pe tencuieli minerale drişcuite sau tinciuri. De culoare albă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00236071

1kg/m²/mm
ca.10m²/sac/mm

sac 10kg

60 saci / 600

18,57

Glettop Plus
! glet de umplutură şi finisaj.
Glet de ciment, cu rezistențe mecanice mari, recomandat pentru săli de squash. Se aplică manual.
Pe tencuieli minerale drișcuite sau tinciuri. De culoare albă.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00225031

1 kg/m2/mm

sac 20kg

48 saci / 960

80,78

TENCUIELI DECORATIVE,
VOPSELE

Tencuieli decorative, Vopsele
Vopsele pentru fațade
SiliconTOP
! permite difuzia vaporilor de apă (“respiră“); specială pt. renovări, socluri afectate.
Vopsea pe bază de silicon, cu putere mare de acoperire.
Pe tencuieli decorative sau pe orice tip de tencuieli minerale. Specială pentru renovări. La interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068507

200ml/m² strat;
nu se diluează

găl. 5l

60 găleți / 465

148,52

K00068517

200ml/m² strat;
nu se diluează

găl. 15l

24 găleți / 558

384,34

Egalisation
! permite difuzia vaporilor de apă (“respiră“); poate fi aplicată pe “crud“ (după ca. 2-3 zile de la aplicarea tencuielii nobile).
Vopsea pe bază de răşină siliconică.
Recomandată peste tencuieli decorative minerale. Conferă hidrofobizare, luciu estetic şi uniformizează culoarea. La interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068607

200ml/m² strat;
nu se diluează

găl. 5l

60 găleți / 435

110,21

K00068617

200ml/m² strat;
nu se diluează

găl. 15l

24 găleți / 522

303,56

DekorTOP
! permite moderat difuzia vaporilor de apă, paletă largă de culori.
Vopsea pe bază de rășină sintetică, cu putere mare de acoperire.
Pe tencuieli decorative sau pe orice tip de tencuieli minerale. Rezistentă la intemperii. La interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00068407

ca. 0,20l/m²/strat

găl. 5l

60 găleți / 450

100,48

K00068417

ca. 0,20l/m²/strat

găl. 15l

24 găleți / 540

263,29

Vopsele pentru interior
InterTOP
! colorabilă, acoperire excelentă, 2 paletare de culori: Inspiration, Selection
Vopsea de interior mată, pe bază de dispersie. Colorabilă la stație de pigmentare.
Se recomandă aplicarea în două straturi. Se poate aplica cu pensula, cu rola sau se poate pulveriza.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (L)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00069607

ca. 0,07-0,10l/m2/strat

găl. 5l

60 găleți / 441

58,33

K00069617

ca. 0,07-0,10l/m2/strat

găl. 15l

24 găleți / 529

151,90

PrimoTOP
! putere de acoperire bună
Vopsea de interior mată albă, pe bază de dispersie.
Se recomandă aplicarea în două straturi. Se poate aplica cu pensula, cu rola sau se poate pulveriza.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00069667

ca. 0,08-0,11 l/m2/strat

găl. 15l

24 găleți / 515

102,44

v
11

TERMOsistem®

Astăzi toată lumea știe că, în condițiile unei bune izolări termice, se pot economisi costuri considerabile de încălzire și de aer condiționat.
Alegerea sistemului și a componentelor nu este însă atât de simplă. În acest capitol rezumăm sistemele de izolație termică a fațadei și a soclului.
La capitolul Șape prezentăm și sistemele de izolație termică a pardoselilor.

Etapele unui TERMOsistem®:
1. profil de soclu (accesoriu)
2. adeziv pentru TERMOsistem®
3. placă de izolație termică a fațadei
4. placă izolatoare a soclului
5. diblu (accesoriu)
6. plasă din fibră de sticlă încorporată în masa de șpaclu
7. profil protecție colț (accesoriu)
8. adeziv, masă de șpaclu
9. tencuială decorativă
10. tencuială decorativă pentru soclu
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Tipuri de TERMOsistem®:
1. TERMOsistem® Mineral

		 Sistem cu placă termoizolantă minerală. Este realizat din plăci sau lamele finisabile.

2. TERMOsistem®

		 Sistem cu placă termoizolantă din polistiren expandat (alb / alb cu perle grafitate). Utilizabil pe clădiri de dimensiuni medii, 		
		 cum ar fi blocuri de cel mult 10 etaje.

3. TERMOsistem® Grafit

		 Sistem cu placă termoizolantă din polistiren grafitat (cenușiu). Capacitatea sa de izolare termică este mai bună decât cea a 		
		 TERMOsistem®-ului cu polistiren expandat alb.

4. TERMOsistem® Expert, pentru socluri

		
Sistem de izolație termică cu placă de polistiren extrudat XPS, trăsătura cea mai importantă fiind rezistența la apă la nivelul soclului.

Tabel rezumativ al principalelor componente TERMOsistem®:
TERMOsistem®Mineral

TERMOsistem®

TERMOsistem®Grafit

TERMOsistem®Expert

mortar adeziv și
de armare

ThermoFix sau
StyroKleber Extra

Klebespachtel,
StyroKleber sau BauKleber

StyroKleber Extra
sau Klebespachtel

Klebespachtel

material
termoizolant

placă termoizolantă
minerală

placă polistiren

placă polistiren grafitat

placa termoizolantă
pentru soclu

plasă de fibră
de sticlă

plasă de fibră
de sticlă

plasă de fibră
de sticlă

plasă de fibră
de sticlă

plasă de fibră
de sticlă

mortar adeziv și
de armare

ThermoFix
sau StyroKleber Extra

Klebespachtel
sau StyroKleber

StyroKleber Extra
sau Klebespachtel

Klebespachtel

grund

amorsă
PutzGrund

amorsă
PutzGrund

amorsă
PutzGrund

amorsă
PutzGrund

tencuiala
decorativă

tencuială decorativă cu
capacitate de difuzie a vaporilor

tencuială minerală sau cu
rășină sintetică

tencuială minerală sau cu
rășină sintetică

tencuială decorativă
de soclu
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Termoizolarea exterioară
Adezivi pentru TERMOsistem®
BauKleber

COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00756731

8-10kg/m²; ca.3m²/ sac
lipire+armare

sac 25kg

48 saci / 1200

23,7

StyroKleber
! produs pentru suporturi minerale şi condiţii normale de solicitare.
Mortar standard adeziv şi de armare, pe bază de ciment.
TERMOsistem® cu polistiren: lipire+armare+fixare profile specializate. Pe orice tip de zidărie, pe tencuieli vechi sau noi.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617131

8-10kg/m²; ca.3m²/ sac
lipire+armare

sac 25kg

48 saci / 1200

31

StyroKleber Extra
! combinaţia specială de adaos de lianţi asigură aderenţa necesară şi dă stabilitate armării; întrebaţi-ne.
Mortar adeziv şi de armare, pe bază de ciment. Pentru TERMOsistem® cu polistiren EPS normal/grafitat/sub formă de spumă şi vată
minerală: lipire+armare+fixare profile specializate. Pe orice tip de zidărie, pe tencuieli vechi sau noi.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617231

8-10kg/m²; ca.3m²/ sac
lipire+armare

sac 25kg

48 saci / 1200

38,78

Klebespachtel
! produs de calitate excepțională (aderență, lucrabilitate superioare).
Mortar adeziv şi de armare, pe bază de ciment.
TERMOsistem® cu polistiren: lipire+armare+fixare profile specializate. Pe orice tip de zidărie, pe tencuieli noi.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617031

8-10kg/m²; ca.3m²/ sac
lipire+armare

sac 25kg

48 saci / 1200

46,28

ThermoFix
! produs multifuncţional pt. TERMOsistem® cu vată minerală; întrebați-ne.
Mortar adeziv şi de armare pe bază de ciment, armat dispers cu fibre; reparaţii tencuieli fisurate.
TERMOsistem® cu vată minerală: lipire+armare+fixare profile specializate. Pe orice tip de zidărie, pe tencuieli vechi sau noi.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617001

12kg/m²; ca.2m²/ sac
lipire+armare

sac 25kg

48 saci / 1200

64,96

Mortare pentru finisaj pe TERMOsistem®
ThermoFein
! tinci cu aderenţă superioară, compatibil cu TERMOsistem®, cu durabilitate verificată.
Tinci pe bază de var-ciment, specializat pentru TERMOsistem®.
Pentru obţinerea faţadelor lise la TERMOsistem® (strat suport pentru vopsea și tencuieli decorative).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00236801

1,4kg/m²/mm
ca.10m²/ sac / 3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

37,58

13

termoizolarea
exterioară

! produs economic pentru suporturi minerale şi condiţii normale de solicitare.
Mortar adeziv şi de armare, pe bază de ciment.
TERMOsistem® cu polistiren: lipire+armare+fixare profile specializate. Pe orice tip de zidărie, pe tencuieli noi.

Produse pentru placări

Fie că renovăm sau construim o clădire nouă, placarea este întotdeauna un eveniment îmbucurător. Ochiul observă doar suprafața plăcii
ceramice, însă calitatea pe termen lung a acesteia depinde de materialele utilizate sub ea. Compania Lasselsberger-Knauf oferă sisteme
complete de placare, adecvate pentru toate tipurile de suprafețe. În cazul unor aplicații speciale, cum ar fi o piscină, vă rugăm să solicitați
sfatul experților noștri.
7

Etapele sistemului de
placare a unei băi:

3

1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregătirea suprafeței
Nivelare pardoseală
Bandă ranforsată la îndoire și de dilatare
Hidroizolare
Lipire/placare
Rostuire
Închidere flexibilă cu silicon

4
5

6

Selecția componentelor sistemului:
A. Pregătirea suprafeței

1. Lucrați întotdeauna pe suprafețe uscate și întărite în mod corespunzător!
•  Respectați timpii de așteptare prevăzuți!

2. Lucrați pe suprafață plană!

În cazul pardoselilor denivelate utilizați produse autonivelante!
(În cazul nivelării pardoselilor, consumul de material poate crește.)
•  NivoPlus 3-15 + grund, Nivo 10-30 + grund, NivoBond 3-15 + grund, Nivo SP 0-20 + grund, Nivo 10-30 + grund, sau NivoRapid 3-15 + grund
În cazul peretelui cu denivelări folosiți tencuială pentru nivelare!
•  Premium, MP 501 I, Sockelputz, RenoBet, RenDo (mai multe detalii găsiți la cap. Mortare de tencuială)

3. Utilizați amorse sau grunduri pentru șape și tencuieli!

B. Hidroizolația

În încăperile umede sau la exterior este nevoie de hidroizolație. În cazul realizării piscinelor este nevoie și de utilizarea materialelor 		
speciale suplimentare.
•  AquaStop Flex: hidroizolant flexibil fluid
•  AquaStop Band: bandă hidroizolantă ranforsată la îndoire

C. Placarea

La alegerea adezivului trebuie să luați în considerare următorii factori:
- încărcarea estimată
- la interior sau la exterior
- locuință sau spațiu industrial
- încăperi uscate sau umede
- dacă există încălzire prin pardoseală sau perete
- tipul plăcii, capacitatea de absorbție a apei, rezistența la îngheț
- dimensiunea plăcii
- timpul alocat pentru execuție.
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Plăci de toate tipurile

120x120 cm

90x90 cm

60x60 cm

120x120 cm

INTERIOR

/

EXTERIOR PROTEJAT /

PE PERETELE
LATERAL
/ PE PARDOSEALĂ /

ÎNCĂLZIRE ÎN
HIDROIZOLAȚIE		
/
PARDOSEALĂ
/

GIPS-CARTON

Produse pentru placări

/

EXTERIOR
/

PISCINĂ

Dimensiunea maximă a plăcii este o valoare informativă, care poate fi influențată de tipul plăcii, grosimea, grupa de absorbție a apei, respectiv culoarea plăcii și locația acesteia (interior-exterior). (spre ex. în cazul plăcii de culoare închisă și de dimensiune mare, vă recomandăm utilizarea unui adeziv mai puternic cu o categorie)

12004

R2

EN

Mozaic din sticlă, gresie
porțelanată și plăci din
piatră naturală

Siluette

EpoxiFix 2K

Plăci absorbante, gresie
porțelanată și din piatră
naturală

FlexW

ADEZIVI DE CULOARE ALBĂ

Plăci de toate tipurile

Plăci absorbante, gresie
porțelanată, și din piatră
naturală

S2 Flex

12004

120x120 cm

Plăci absorbante, gresie
porțelanată, și din piatră
naturală

S1 Flex

R2

90x90 cm

Mozaic din sticlă, gresie
porțelanată și plăci din
piatră naturală

RapidFlex

EN

90x90 cm

Mozaic din sticlă, gresie
porțelanată și plăci din
piatră naturală

Superkleber

EpoxiFix 2K

60x60 cm

Plăci absorbante, gresie,
porțelanată și din piatră
naturală

FliessFlex

12004

80x80 cm

Plăci absorbante, gresie
porțelanată, și din piatră
naturală

ProfiFlex

S2

60x60 cm

Plăci absorbante, gresie
porțelanată, și din piatră
naturală

Flex

60x60 cm

30x30 cm

Plăci absobante, gresie
portelanată, și din piatră
naturală

Flex M

30x30 cm

30x30 cm

DIMENSIUNE MAX.
PLACĂ

30x30 cm

EN

/

Plăci ceramice absorbante
și piatră naturală

Plăci ceramice
absorbante

/ TIPUL DE PLACĂ

Plăci ceramice absorbante,
gresie porțelanată

Gres

Garant W

Basis

PRODUS
/

OSB

Produse pentru placări

13888

RG

EN

1388

/

emulsie hidroizolantă,
flexibilă

hidroizolant fluid, flexibil

hidroizolant fluid, flexibil

Hidroizolant fluid

TIP PRODUS

/

găleată de 5 kg
găleată de 20 kg

sac de 4 kg
sac de 20 kg

sac de 20 kg

sac de 25 kg

ambalare

/

/

0,5 kg/m2

1,5 kg/m2

1,5 kg/m2

1,2 kg/m2

NECESAR/RTG*

F: 1,6 kg/dm3

F: 1,5 kg/dm3

F: 1,5 kg/dm3

F: 1,6 kg/dm3

NECESAR

INTERIOR

INTERIOR

/

/

/

ÎNCĂLZIRE ÎN
EXTERIOR		
/ PARDOSEALĂ / PERETE
/

PARDOSEALĂ
ÎNCĂLZIRE ÎN
SOCLURI DE EXTERIOR 			
/
/
/
EXTERIOARĂ
PARDOSEALĂ / PERETE

EXTERIOR PROTEJAT

* valoare medie, obținută pe suprafață netedă, omogenă. Hidrozolațiile fluide respectiv hidroizolațiile de peliculă fluidă trebuie aplicate întotdeauna în 2 straturi perpendiculare.

Aquastop Plus

Aquastop Flex

N

1388

D: 2-20 mm

D: 2-15 mm

20 de culori de bază
+ 6 culori noi

CG2WA

N

20 de culori de bază
+ 6 culori noi

D: 2-10 mm

LĂȚIME ROSTURI

20 de culori de bază
+ 6 culori noi

Aquastop Flex M

Aquastop

PRODUS

/

CG2WA

PALETĂ CULORI

D: 2-7 mm

1388

/

20 de culori de bază

N

CG2

E

EpoxiCol 2K

SilverCol

ProCol+

Colorin

8

8

PRODUS

E

8

16

E

GIPS-CARTON

/

PISCINĂ

ÎNCĂRCARE CU APĂ
UZURĂ INTENSIVĂ 		
/
INTENSIVĂ
/

ÎNCĂRCARE CU ACIZI, SUBSTANȚE
ALCALINE, ULEIOASE

Produse pentru placări
A+B
x CxDxF = kg/m2
A+B
x CxDxF = kg/m2
AxB
AxB
B
D. Rostuire
B
C
Culoarea rostului bine aleasă, aflată în armonie cu plăcile, este o parte importantă a placajelor.
La selecție, pe lângă gama largă de culori, trebuie luată în considerare și o serie de alte aspecte.

C

A

D
Formulă pentru calcularea
necesarului materialelor de rostuire*:

A = lățimea plăcii
B = lungimea plăcii
în mm
C = grosimea plăcii
2
D = lățimea rostului
F = necesarul de material specific în kg/dm3

A+B
x CxDxF = kg/m
AxB

Valoarea F:

ProCol+: 1,5
EpoxiCol 2K: 1,6
Colorin: 1,6
SilverCol: 1,5

A
D

A = lățimea plăcii
B = lungimea plăcii
în mm
C = grosimea plăcii
D = lățimea rostului
F = necesarul de material specific în kg/dm3

B
C

Valoarea F:

kg/dm3
A

D

*Rezultatul calculului va da o valoare aproximativă.

ProCol+: 1,5
EpoxiCol 2K: 1,6
Colorin: 1,6
SilverCol: 1,5

kg/dm3

E. Silicoane
Norme:
Valoarea F:

ProCol+: 1,5

1,6 la nivel european
Pentru adezivi și chituri deEpoxiCol
rost pentru2K:
placare
se aplică normele armonizate EN 12002, EN 12004 și EN 13888. Conform standardului, identificarea poate fi
kg/dm3
Colorin: 1,6
interpretată după cum urmează:
SilverCol: 1,5

Adezivi:
*Rezultatul calculului va da o valoare aproximativă.
C-pe bază de ciment
E-cu timp extins de lucru
D-dispersie
T-tixotropic (alunecare redusă)
R-pe bază de rășină sintetică
F-întărire rapidă
1-performanță standard
S1-deformabil
2-performanță îmbunătățită
S2-foarte deformabil

Chituri:
CG-pe bază de ciment
RG-pe bază de rășină sintetică (rășină reactivă alcalină)
1-de performanță standard
2-de performanță îmbunătățită
W-absorbție de apă
A-rezistență la abraziune

Tabelul de culori SilverCol, ProCol+ și Colorin

Prin introducerea codului culorii selectate în locul “xxx” veți obține numărul articol al produsului.
CULOARE

COD DE
CULOARE

CULOARE

COD DE
CULOARE

ALB

101

BERMUDABLAU

411

JASMIN

121

ALBASTRU DESCHIS

421

CARAMEL

141

CROCUS

451

ANEMONE

161

ALBASTRU INTENS

441

CULOARE

COD DE CULOARE

BAHAMABEIGE

211

AQUAMARIN

511

NUC

351

MARO

231

ORANGE

681

MIGDALE

361

GRI

301

COTTO

691

NUGA

371

ANTRACIT

321

ROȘU INTENS

711

CACAO

381

NEGRU

341

GRI DESCHIS

751

CAFEA

391

MANHATTAN

401

GALBEN

851

CAPRI

491

CULORI NOI!

Culorile noi sunt disponibile doar la tipurile de chituri
SilverCol, ProCol+ și EpoxiCol 2K Dekor.

În cazul sacilor de 20 kg ai chiturilor ProCol+ și Colorin sunt disponibile doar culorile alb, bahamabeige, gri și manhattan.

Tabelul de culori EpoxiCol 2K, EpoxiCol 2K Dekor

Prin introducerea codului culorii selectate în locul “xxx” din cod produs veți obține numărul articol al produsului.
CULOARE

COD DE
CULOARE

CULOARE

COD DE
CULOARE

CULOARE

COD DE CULOARE

ALB

101

NUGA

371

NEGRU

341

JASMIN

121

CACAO

381

BERMUDABLAU

411

CARAMEL

141

CAFEA

391

ALBASTRU DESCHIS

421

ANEMONE

161

MANHATTAN

401

ALBASTRU INTENS

441

BAHAMABEIGE

211

CROCUS

451

AQUAMARIN

511

MARO

231

CAPRI

491

ROȘU INTENS

711

GRI

301

ORANGE

681

ANTRACIT

321

COTTO

691

NUC

351

GRI DESCHIS

751

MIGDALE

361

GALBEN

851
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Produse pentru placări

A = lățimea plăcii
*Rezultatul calculului va da o valoare aproximativă.
B = lungimea plăcii
în mm
C = grosimea plăcii
D = lățimea rostului
Pentru umplerea
golurilor și a colțurilor utilizați silicon. La alegere, pe lângă culoare, luați în considerare și zona unde va fi aplicat (interior, exterior, fațadă, colț, oglindă, etc.)
F = necesarul de material specific în kg/dm3

Chituri pentru rostuit
SilverCol

UV

CG2WA
1388

8

E

N

! antimucegai (acţiune “BIO BLOCK”), hidrofob (“DROP EFFECT” / efect de perlă) şi
antibacterian datorită conţinutului de ioni de argint; rezistenţă mare la abraziune.
SilverCol este un chit flexibil pentru rosturi, pe bază de ciment, îmbunătăţit, având absorbţie redusă de apă şi rezistenţă superioară la abraziune.
Este utilizat pentru chituirea rosturilor la placaje de interior şi exterior pentru: ceramică, plăci din roci naturale, gresie, mozaic şi plăci pe bază de
ciment. Pentru lăţimi ale rosturilor de min. 2 mm. 26 culori.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00675xxx

0,5-1 kg/m
!dim plăci și rosturi

sac 5kg

192 saci / 960

42,33

2

ProCol +

CG2WA

10

1388

8

E

N

Chit de rostuit flexibil pentru gresie/faianţă în condiții deosebite, inclusiv la piscine. Pentru lăţimi ale rosturilor de min. 2 mm. 26 culori
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00682xxx

0,5-1 kg/m
!dim plăci și rosturi

sac 2kg

240 saci / 480

17,36

K00685xxx

0,5-1 kg/m2
!dim plăci și rosturi

sac 5kg

192 saci/ 960

33,48

K00686xxx

0,5-1 kg/m2
!dim plăci și rosturi

sac 20kg

48 saci / 960

100,29

2

Colorin

7

! excelent raport calitate/preţ, excelentă prelucrabilitate, stabilitate a culorilor.
Chit de rostuit pt. gresie/faianţă. 20 culori. Pentru lăţimi ale rosturilor 2-7mm, la interior/exterior (la exterior în zone protejate).
Produsul se poate comanda şi la sac 20kg.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00625xxx

1-2 m2/kg

sac 5kg

192 saci/ 960

19,57

K00652101

1-2 m2/kg

sac 20kg

48 saci / 960

58,31

EpoxiCol 2K

R2

EN

10

13888

!flexibil, rezistent la solicitări chimice, 3 culori (alb, jasmin, gri deschis)
Chit de rostuit și de lipire, pe bază de rășină epoxidică, bicomponent, fără solvenți, pe bază de apă. Rezistent la îngheț, la substanțe chimice,
acide și alcaline. Pentru lăţimi ale rosturilor de min. 2 mm. 3 culori
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00668xxx

0,5-1 kg/m2

găl. 7l

36 găl. / 252

324,73

EpoxiCol 2K Dekor

R2

EN

10

13888

! flexibil, rezistent la solicitări chimice, toată gama de culori
Chit de rostuit și de lipire, pe bază de rășină epoxidică, bicomponent, fără solvenți, pe bază de apă. Rezistent la îngheț, la substanțe chimice,
acide și alcaline. Pentru lăţimi ale rosturilor de min. 2 mm. 26 culori.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00669xxx

0,5-1 kg/m2

găl. 7l

36 găl. / 252

333,55

Produse pentru placări
Adezivi pentru gresie/faianță
Innen

C1T
4

E

N 1 00
2

! soluţie economică; cu limitări de aplicare legate de placaj sau suport.
Adeziv pe bază de ciment, pentru suport şi placaje absorbante (ex. gresie/faianţă glazurată), la interior.
Pentru pereți tencuiţi (negletuiţi), pardoseli pe bază de ciment, în spaţii de locuit, în condiţii normale de solicitare. La interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00756611

ca.4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

22,77

C1T
4

E

N 1 00
2

! fără alunecare: faianţa se poate aplica de sus în jos.
Adeziv pe bază de ciment, standard, pentru suport şi placaje absorbante (ex. gresie/faianţă glazurată).
Pentru pereți tencuiţi (negletuiţi), pardoseli pe bază de ciment, în spaţii de locuit şi spaţii publice, în condiţii normale de solicitare.
La interior/exterior (la exterior în zone protejate).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617011

ca.4kg/m²/3mm
ca.6,0m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

26,03

Garant W

C1T
4

E

N 1 00
2

! nu apar pătări/decolorări datorate difuziei culorii gri prin placajul poros.
Adeziv standard pentru placaje de marmură (albă), placaje minerale nobile şi gresie/faianţă poroasă. Cu ciment alb.
Pentru pereți tencuiţi (negletuiţi), pardoseli pe bază de ciment, în spaţii de locuit şi spaţii publice, în condiţii normale de solicitare.
La interior/exterior (la exterior în zone protejate). De culoare albă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617051

ca.4kg/m²/3mm
ca.6,0m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

49,19

Gres

C2TE
EN

1 2004

! soluţie optimă tehnic şi economic pt. ceramica porţelanată; întrebați-ne.
Adeziv pe bază de ciment, flexibil, pentru gresie/faianţă porţelanată, (plăci de granito-gres), plăci din piatră naturală negresată.
Pentru pereți tencuiţi (negletuiți), pardoseli pe bază de ciment, în spaţii de locuit şi spaţii publice, în condiţii normale de solicitare.
La interior/exterior (la exterior în zone protejate).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617801

ca.4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

40,66

Flex

C2TE
EN

60x60

1 2004

! placări de socluri, terase şi scări neacoperite, zone cu trafic intens; întrebați-ne.
Adeziv pe bază de ciment, flexibil, pentru orice placaj ceramic (gresie/faianţă) sau din piatră naturală. Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi
industriale, în condiţii deosebite de solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire prin pardoseală, trafic intens, suport din gips-carton). La interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617021

ca.4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 5kg

192 saci / 960

13,59

K00617521

ca.4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

55,21
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Produse pentru placări

Basis

Adezivi pentru gresie/faianță
Flex M

C2TE
EN

1 2004

Adeziv flexibil pentru gresie/faianţă, piatră naturală, etc. La exterior protejat.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617421

ca.4kg/m²/3mm
ca.6,0m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

37,77

C2TE

Flex Weiss

EN

60x60

1 2004

! nu apar pătări datorate difuziei culorii gri prin placajul poros; întrebați-ne.
Adeziv flexibil, profesional pentru placaje de marmură, placaje minerale nobile şi gresie/faianţă poroasă. Cu ciment alb. Pe orice suport
mineral, în spaţii publice şi industriale, în condiţii deosebite de solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire pardoseală, trafic intens). La interior/
exterior. De culoare albă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617061

ca.4kg/m²/3mm
ca.6,0m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

69,92

ProfiFlex

C2TE
EN

80x80

1 2004

! placări speciale: peste placaje ceramice neabsorbante existente în piscine, pe faţade; întrebați-ne.
Adeziv pe bază de ciment, profesional, pentru orice tip de placaj ceramic sau din piatră naturală, mozaic din sticlă, etc.
Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi industriale, în condiţii severe de solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire prin pardoseală, trafic
intens, suport din gips-carton). La interior/exterior. Cu avantaje de lucrabilitate.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00615301

ca.4kg/m²/3mm
ca.6,0m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

85,36

RapidFlex

90x90

! placări de socluri, terase şi scări neacoperite, zone cu trafic intens; întrebați-ne.
Adeziv pe bază de ciment, rapid (timp scurt de întărire: 3 ore), flexibil, pentru orice placaj ceramic (gresie/faianţă) sau din piatră naturală.
Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi industriale, în condiţii deosebite de solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire prin pardoseală, trafic
intens, suport din gips-carton). La interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617321

ca.4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

95,52

FliessFlex

C2F

EN

60x60

1 2004

! lipeşte pe toată suprafaţa plăcii; nu lasă loc pt. infiltrarea apei sub placaj, ideal pentru lucrări urgente.
Adeziv pe bază de ciment, fluid, cu priză rapidă (timp scurt de întărire: 3 ore), pentru orice tip de placaj de natură minerală. Pe orice suport
mineral, în condiţii deosebite de solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire pardoseală, trafic intens). Numai la pardoseli.
La interior/exterior. Mai ales în zone supuse ploii directe.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00613011

ca.4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

95,92

Produse pentru placări
Adezivi pentru gresie/faianță
S1

Siluette C2TE

EN

1 2004

C2TE
EN

90x90

1 2004

! se poate folosi la lipirea termoizolaţiei din polistiren pe suporturi critice (ex. OSB).
Mortar adeziv bicomponent pt. mozaic din sticlă sau porţelan. Pe orice suport mineral, în spaţii publice şi industriale, în condiţii severe de
solicitare (îngheţ/dezgheţ, încălzire pardoseală, trafic intens, pentru suporturi neconvenţionale).
La interior/exterior. Cu avantaje de lucrabilitate. De culoare albă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617151

ca. 2,6kg/m²/3mm
ca.9,6m²/sac

sac 25 kg +
găl. 5kg

48 saci / 1200

139,97

S1

EN

1 2004

C2TE
EN

90x90

1 2004

Mortar adeziv flexibil pe bază de ciment, predozat industrial.
Mortar adeziv flexibil, în pat subţire, pentru aplicarea plăcilor ceramice, a celor de piatră naturală şi pe bază de ciment pe straturi suport din
ciment şi ipsos, la interior şi exterior. Indicat pentru suprafeţe tencuite la pereţi, plăci de gips-carton şi pardoseli cu solicitare severă-trafic
intens, încălzire în pardoseală şi perete. Indicat, în special, pentru plăci de format mare (max. până la 90 cm).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617331

ca. 4 kg / m2 / 3mm

sac 20kg

48 saci / 960

61,72

S2

S2 Flex

EN

1 2004

C2TE
EN

120x120

1 2004

Mortar adeziv cu grad ridicat de flexibilitate, pe bază de ciment, predozat industrial.
Mortar adeziv flexibil, în pat subţire, pentru aplicarea plăcilor ceramice, a celor de piatră naturală şi pe bază de ciment pe straturi suport din
ciment şi ipsos, la interior şi exterior. Indicat pentru suprafeţe tencuite la pereţi, plăci de gips-carton şi pardoseli cu solicitare severă-trafic
intens, încălzire în pardoseală şi perete. Indicat, în special, pentru plăci de format mare (max. până la 120 cm).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617341

ca. 4 kg / m2 / 3mm

sac 20kg

48 saci / 960

126,15

EpoxiFix 2K

R2

EN

120x120

12004

! flexibil, rezistent la solicitări chimice
Adeziv pentru gresie/faianță, pe bază de apă și rășină epoxidică, bicomponent, fără solvenți. Rezistent la îngheț, la substanțe chimice, acide și alcaline.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00668000 (alb)

1,5-3,0 kg/m2

găl. 7kg

36 găl. / 252

320,12

K00668003 (gri natur)

1,5-3,0 kg/m2

găl. 7kg

36 găl. / 252

320,12
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Produse pentru placări

S1 Flex

PRODUSE PENTRU PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR
RenoBet alb
! aderenţă mare la beton; stabil, fără fisuri în strat 0-2 cm; priza în ca. 20 min.
Mortar de ciment cu întărire rapidă, în strat subţire, specializat pentru corectarea şi finisarea suprafeţelor din beton. Pe orice suprafeţe din
beton sau tencuieli minerale, la interior/exterior. Pt. finisat elemente din beton, pentru tavane, pt. socluri, etc. Nu la pardoseli!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619701

1,6kg/m²/mm
ca.15,5m²/sac/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

48,50

RenoBet gri
! aderenţă mare la beton; stabil, fără fisuri în strat 0-2 cm; priza în ca. 20 min.
Mortar de ciment cu întărire rapidă, în strat subţire, specializat pentru corectarea şi finisarea suprafeţelor din beton. Pe orice suprafeţe din
beton sau tencuieli minerale, la interior/exterior. Pt. finisat elemente din beton, pentru tavane, pt. socluri, etc. Nu la pardoseli!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619711

1,6kg/m²/mm
ca.15,5m²/sac/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

51,88

TiefenGrund
! întăreşte suprafaţa tencuielilor prăfoase; de culoare albastră.
Amorsă (grund) de profunzime, dispersie apoasă acrilică. Intră 2-3mm în pori şi întăreşte/stabilizează suprafaţa tencuielilor prăfoase dar
stabile, a zugrăvelilor cu dispersii acrilice, a plăcilor de gips-carton.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854501

200ml/m²; nu se diluează!

găl. 1lit

60 găl / 60

23,34

K00859505

200ml/m²; nu se diluează!

găl. 5lit

60 găl / 300

82,50

K00859515

200ml/m²; nu se diluează!

găl. 15lit

24 găl / 360

215,85

kontakt B PLUS
! la elemente netede din beton ; la limita dintre materiale diferite se foloseşte rabiţ; conţine nisip de cuarţ.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice, cu adaosuri minerale.
Realizează puntea de aderenţă între tencuieli, respectiv şape autonivelante, şi strat suport de tip elemente din beton neted, ne-/slab absorbant.
Numai la interior!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00864601

200ml/m²; nu se diluează!

găl. 1 kg

60 găl / 60

24,74

K00864607

200ml/m²; nu se diluează!

găl. 5 kg

60 găl / 300

107,87

K00864625

200ml/m²; nu se diluează!

găl. 25 kg

24 găl / 360

351,25

NivoGrund (EstrichGrund)
! atenţie: obligatoriu pentru şapele de egalizare; verificaţi tipul şi absorbţia suportului; întrebați-ne.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de rășini sintetice.
Pentru suporturi absorbante (beton, şapă de ciment sau ipsos), înainte de aplicarea șapelor de egalizare autonivelante.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854401

180g/m² nediluat

găl. 1 kg

60 găl / 60

15,52

K00859405

180g/m² nediluat

găl. 5 kg

60 găl / 300

73,60

K00859415

180g/m² nediluat

găl. 15 kg

24 găl / 360

211,05

Produse pentru placări
Șape speciale
Nivo SP 0-20
CA-C25-F5

! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde esenţial de starea suportului; întrebați-ne.
Șapă de egalizare autonivelantă, pe bază de ipsos. Corectează denivelări ale șapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. Pe șape cu denivelări, până la 20mm, la interior.
Ideală pentru acoperiri covor PVC, linoleum, mochetă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618321

1,5kg/m²/1mm
ca.3m²/sac/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

45,86

CT-C20-F5

! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde esenţial de starea suportului; întrebați-ne.
Şapă de egalizare autonivelantă, aplicare manuală/mecanizată. Pe bază de ciment.
Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton. Se respectă domeniul de grosimi: 3-15mm.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. La interior şi exterior (în condiţii protejate).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618001

1,6kg/m²/1mm
ca.5m²/sac/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

45,33

Silicoane
Silicon sanitar
! antifungic, impermeabil, elasticitate de durată.
Material de etanșare flexibilă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K008053xx

12m/tub/rost
5x5 mm

tub 310 ml

-

16,49

Silicon sanitar - coduri de culori

Prin introducerea codului culorii selectate în locul “xx” veți obține numărul articol al produsului.

CULORI NOI!

CULOARE

COD DE CULOARE

CULOARE

COD DE CULOARE

CULOARE

COD DE CULOARE

ANEMONE

16

ALBASTRU-INTENS

44

ROȘU-INTENS

71

CULOARE

COD DE CULOARE

ANTRACIT

32

ALB

10

GALBEN

85

NUC

35

TRANSPARENT

00

NEGRU

34

GRI

30

MIGDALE

36

BAHAMABEIGE

21

JASMIN

12

AQUAMARIN

51

NUGA

37

BERMUDABLAU

41

CARAMELL

14

MARO

23

CACAO

38

COTTO

69

MANHATTAN

40

ALBASTRU-DESCHIS

42

CAFEA

39

CROCUS

43

ORANGE

67

GRI-DESCHIS

75

CAPRI

49
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Produse pentru placări

NivoPlus 3-15

Produse pentru hidroizolații
AquaStop
AquaStop este un mortar (şlem) pe bază de ciment, uscat, predozat, cu adaosuri minerale şi aditivi speciali, care se amestecă doar cu apă.
Se aplică manual. Se foloseşte împreună cu banda de etanşare la muchii, consultaţi specialistul.
Este utilizat ca hidroizolaţie fluidă pentru băi, bucătării şi în alte locuri unde există încărcări medii de apă. Se poate folosi la interior, la pereţi şi
pardoseli; la exterior, doar în spaţii protejate, fără diferenţe mari de temperatură.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619731

ca. 1-1,2 kg / m2 / strat

sac 25kg

48 saci / 1200

89,42

AquaStop Flex
Mortar (şlem) de ciment, flexibil (armat dispers cu fibre), pt. îmbunătăţirea hidroizolării la interior şi exterior. Se aplică cu bidineaua sau cu
trafaletul. Pt. pereţi, pardoseli şi suporturi flexibile. Hidroizolare la umiditate şi la vapori de apă, în spaţii cu solicitări deosebite.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619851

ca. 1,5 kg/m2 / strat

sac 4kg

192 saci / 768

77,95

K00619751

ca. 1,5 kg/m2 / strat

sac 20kg

48 saci / 960

318,58

AquaStop Flex M
! se foloseşte împreună cu banda de etanşare la muchii; întrebați-ne.
Mortar (şlem) de ciment, flexibil (armat dispers cu fibre), pt. îmbunătăţirea hidroizolării la interior şi exterior (în condiţii protejate). Se aplică cu
bidineaua sau cu trafaletul. Pt. pereţi, pardoseli şi suporturi flexibile. Hidroizolare la umiditate şi la vapori de apă, în spaţii cu solicitări moderate.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619761

ca.1,5kg/m²/strat
ca.7m²/sac/2 straturi

sac 20kg

48 saci / 960

176,53

AquaStop Plus
! atenţie: întrebați-ne.
Emulsie hidroizolantă. Pentru hidroizolarea împotriva apei şi a vaporilor de apă, a suporturilor flexibile (şape flotante de ipsos, pardoseli
uscate, pereţi din gips-carton). La interior. De culoare albastră.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00860105

ca. 300g/m²/strat nediluat

găl. 5kg

60 găl / 300

92,75

K00860120

ca. 300g/m²/strat nediluat

găl. 20kg

24 găl / 480

357,20

AquaStop Band
! atenţie: montaj specializat; întrebați-ne.
Bandă hidroizolantă pentru muchii orizontale şi verticale.
În spaţii cu umiditate, obligatoriu de folosit în pachet/sistem cu hidroizolările pentru suprafeţe (ex. AquaStop Plus sau AquaStop Flex M).
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00832391

se stabileşte în şantier

rolă 10ml

-

100,40

K00832395

se stabileşte în şantier

rolă 50ml

-

490,50

Produse pentru placări
Produse pentru placări cu piatră
RockFix
! placări speciale, aderenţă superioară.
Mortar cu conţinut de ciment pe bază de trass, armat cu fibre, cu proprietăţi tixotropice.
Indicat pentru piatră naturală de format mare şi plăci din beton, la pereţi şi pardoseli, atât la interior cât şi la exterior. La sistemele de încălzire în
pardoseală, inclusiv încălzire electrică în pardoseală exterioară. Utilizat pe suporturi din cărămidă, beton, beton poros, piatră naturală, zidărie tencuită.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617121

ca. 15kg/m²/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

52,44

! atenţie: consultaţi specialistul; excelent raport calitate/preţ, excelentă prelucrabilitate, stabilitate a culorilor.
Chit de rostuit specializat pentru piatră. 8 culori.
Pentru rostuirea placajelor de piatră (piatră artificială, piatră naturală) pentru interior/exterior. Nu la pardoseli.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00639xxx

ca. 2kg / m2
!dim. plăci şi rosturi

sac 20kg

48 saci / 960

42,20

COLORIN Rock - coduri de culori

Obs. Mostrele de culoare tipărite în catalog sunt orientative.
CULOARE

COD DE CULOARE

CULOARE

COD DE CULOARE

marmor 30

30

SAnd 24

24

jura 12

12

GRANIT 31

31

JURA 14

14

GRANIT 32

32

SAND 22

22

GRANIT 33

33

25

Produse pentru placări

COLORIN Rock

Tencuieli de bază

Tencuielile de bază servesc la egalizarea suprafeţelor zidite, monolit şi semimonolit şi la protejarea structurilor de beton. Prin aplicarea acestora se
obţine o suprafaţă omogenă şi o structură etanşă. Cu ajutorul tencuielii se poate îmbunătăţi termorezistenţa şi capacitatea de izolare fonică a zidăriei,
respectiv rezistenţa la apă şi îngheţ. Totodată, tencuielile de exterior preiau şi distribuie tensiunile formate în urma mişcărilor şi sarcinilor clădirii.
Este important ca structura completă de zidărie să fie gestionată ca sistem structural unic, fapt care este definitoriu în cursul alegerii materialelor
şi a execuţiei!

I. Criterii de selecționare

Realizarea durabilă a unei structuri de zidărie începe la proiectare, a cărei bază este evaluarea atentă şi, în cazul unei zidării existente, expertiza.

1. Locul utilizării:

Locul utilizării stabileşte în mare măsură sarcina aplicată asupra structurii de zidărie.
• Exterior: - faţade (suprafeţe generale), elemente de faţadă, decoraţiuni, pervazuri
			
- socluri, balcoane, garduri
• Interior: - încăperi cu funcţie normală
				
- încăperi încărcate cu umiditate, apă sau săruri
				
- sarcini mecanice mari (statice, dinamice), de ex.: săli de sport, ateliere
				
- alte sarcini speciale (căldură, radiaţii, biologice, foc, etc.)

2. Tipul suprafeței de bază:

Trebuie cunoscut materialul suprafeţei de bază, care urmează să fie tencuit, şi caracteristicile acesteia, cele mai frecvente suprafeţe întâlnite fiind:
		 - cărămidă plină, cărămidă cu goluri, cărămidă bloc B-30
		 - BCA
		 - cărămidă din silicat de calciu, argilă
		 - beton, beton armat, beton armat prefabricat, bolţari
		 - suprafață vopsită
		 - tencuială veche
		 - element de zidărie pe bază de ipsos
		 - zidărie mixtă
În cazul renovărilor, adesea suprafaţa de bază este una tencuită, vopsită de mai multe ori, sau mixtă. În cazul acestor suprafeţe, pregătirea lor
corespunzătoare înainte de tencuit este foarte importantă (pentru realizarea unui strat cu absorbție uniformă a umidităţii şi de încărcare uniformă).

3. Suprafaţa finală

Din punctul de vedere al utilizării, definitoriu este aspectul final. La planificarea stratificării, se va avea în vedere suprafaţa finală, ca parte a
sistemului zidăriei, deoarece afectează alegerea materialelor şi execuţia în sine.
Tipuri de suprafeţe finale principale:
		 - suprafeţe vopsite, tencuieli decorative
		 - placare rece sau caldă
		 - suprafeţe minerale brute (beton vizibil, mortare colorate în masă, placări)

4. Alte funcţii

Sistem de încălzire: În cazul încălzirii prin pereţi sau tavan, este importantă utilizarea tencuielii de bază corespunzătoare sarcinii respective.
Este nevoie de o tencuială armată cu fibre, cu capacităţi bune termoconductoare şi de stocare a căldurii.
Capacitate termoconductoare: În vederea îmbunătăţirii termoizolaţiei structurii de zidărie, se recomandă utilizarea unei tencuieli cu factor de
conductivitate termică redusă. Acestea sunt tencuieli uşoare, termoizolante.
Tehnologie de realizare (manuală/mecanizată): Pe lângă tipurile manuale ale tencuielilor, sunt disponibile şi variantele mecanizate.
Tencuielile mecanizate conţin de regulă o substanţă de lichefiere pentru o prelucrare facilă, astfel că este posibilă și aplicarea lor manuală, dar
produsele dezvoltate special pentru aplicare manuală sunt mai uşor şi mai confortabil de aplicat.
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Mortare de tencuială
II. Procedura de realizare a suprafeţei zidăriei

Ordinea de aplicare a tehnologiei este cel puţin la fel de importantă ca alegerea materialelor corespunzătoare (ordinea de aplicare eronată a
tehnologiei poate prelungi durata execuţiei, dar crește și cantitatea reparaţiilor şi implicit costurile).
Cele mai importante etape
1. Evaluarea
2. Planificarea, dimensionarea – alegerea materialului corespunzător
3. Pregătirea suprafeţelor (curăţare, verificarea portanței)
4. Realizarea încălzirii prin pereţi sau tavane
5. Şpriţuire, amorsare
6. Aplicarea tencuielii
7. Finisare
8. Gletuire (dacă e cazul)
9. Realizarea suprafeţei finale (vopsitoria, în cele mai multe cazuri)
În cazul tuturor etapelor este necesară colectarea informaţiilor exacte, a cunoştinţelor profesionale şi a experienţelor disponibile. Următorul
tabel oferă sprijin la alegerea tencuielilor de bază:

Cărămidă
poroasă

BCA

Cărămidă din
nisip de calcar

Cărămidă

Beton

Manual sau
mecanizat

MP 503 A

MP 503 A

MP 503 A

mecanizat

Mortare de tencuială

Utilizare

exterior
tencuieli de var-ciment
tencuială uşoară
tencuieli termoizolante
faţade
utilizare specială

MP 503 A

MP 503 A

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

manual

MP Leicht A

MP Leicht A

MP Leicht A

MP Leicht A

MP Leicht A

mecanizat

Isoputz

-

Isoputz

Isoputz

Isoputz

manual

StyroTherm

-

StyroTherm

StyroTherm

StyroTherm

mecanizat

Mortar de
modelare

Mortar de
modelare

Mortar de
modelare

Mortar de
modelare

Mortar de
modelare

manual

Sockelputz Squash

-

Sockelputz
Squash

Sockelputz
Squash

Sockelputz
Squash

manual &
mecanizat

Sockelputz

-

Sockelputz

Sockelputz

Sockelputz

manual &
mecanizat

Sockelputz

-

Sockelputz

Sockelputz

Sockelputz

manual &
mecanizat

sarcină mecanică mare

socluri, balcoane,
garduri

tencuială de ciment

interior

utilizare normală

încărcare mare de
aburi sau apă

utilizare specială

tencuieli de var-ciment

MP 501 I

MP 501 I

MP 501 I

MP 501 I

MP 501 I

mecanizat

MP 501 W

MP 501 W

MP 501 W

MP 501 W

MP 501 W

mecanizat

Premium W

Premium W

Premium W

Premium W

Premium W

manual

-

Premium Plus

Premium Plus

-

-

manual

tencuială uşoară

MP Leicht A

MP Leicht A

MP Leicht A

MP Leicht A

MP Leicht A

mecanizat

tencuială de ciment

Sockelputz

-

Sockelputz

Sockelputz

Sockelputz

manual &
mecanizat

Sockelputz Squash

-

Sockelputz
Squash

Sockelputz
Squash

Sockelputz
Squash

manual &
mecanizat

Sockelputz

-

Sockelputz

Sockelputz

Sockelputz

manual &
mecanizat

ThermoWand

ThermoWand

ThermoWand

ThermoWand

ThermoWand

mecanizat

sarcină mecanică mare

încălzire prin perete
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Amorse (grunduri) pentru TENCUIELI
PutzGrund
! atenţie la nr. de mâini şi la diluţie; amorsarea în exces conduce la reducerea aderenţei.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice.
Pt. uniformizarea absorbţiei, pe orice suport puternic sau neuniform absorbant; înainte de tencuieli de ipsos, tencuieli decorative, zugrăveli.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854301

200g/m² nediluat

găl 1kg

60 găleţi / 60

13,91

K00854305

200g/m² nediluat

găl 5kg

60 găleţi / 300

64,92

K00854315

200g/m² nediluat

găl 15kg

24 găleţi / 360

177,80

TiefenGrund
! întăreşte suprafaţa tencuielilor prăfoase; de culoare albastră.
Amorsă (grund) de profunzime, dispersie apoasă acrilică.
Intră 2-3mm în pori şi întăreşte/stabilizează suprafaţa tencuielilor prăfoase dar stabile, a zugrăvelilor cu dispersii acrilice, a plăcilor de gips-carton.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854501

200g/m² nediluat

găl 1l

60 găleţi / 60

23,34

K00859505

200g/m² nediluat

găl 5l

60 găleţi / 300

82,50

K00859515

200g/m² nediluat

găl 15l

24 găleţi / 360

215,85

kontakt B PLUS
! la elemente netede din beton ; la limita dintre materiale diferite se foloseşte rabiţ; conţine nisip de cuarţ.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice, cu adaosuri minerale. Realizează puntea de aderenţă între tencuieli, respectiv şape autonivelante, şi strat suport de tip elemente din beton neted, ne-/slab absorbant. Numai la interior!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00864601

250ml/m² ; nu se diluează!

găl. 1kg

60 găl / 60

24,74

K00864607

250ml/m² ; nu se diluează!

găl. 5kg

60 găl / 420

107,87

K00864625

250ml/m² ; nu se diluează!

găl. 25kg

24 găl / 600

351,25

Kontakt Poren
! consum foarte redus; amorsă universală pt. BCA.
Amorsă (şlem) specializată pentru BCA, pe bază de ciment. Se aplică cu bidineaua.
Realizează uniformizarea absorbţiei puternice a zidăriilor din BCA (la interior/exterior).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00305401

0,2kg/m²/1mm
ca.100m²/sac

sac 20kg

46 saci / 920

190,83

Kontakt VS
! aderenţă sporită la suport; mai ales la tencuirea pe beton; obligatoriu la exterior.
Şpriţ de amorsaj, pe bază de ciment. Realizează puntea de aderenţă între tencuială şi orice tip de strat suport mineral (la interior/exterior).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00305201

6kg/m² ca.7m²/sac

sac 40kg

30 saci / 1200

26,46

Kontakt VS Squash
Amorsă specializată pentru tencuială pentru squash, pe bază de ciment.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00225011

6kg/m² ca.7m²/sac

sac 40kg

30 saci / 1200

80,83

Mortare de tencuială
TENCUIELI TERMOIZOLANTE
λ

StyroTherm

0.09

! termoizolează şi permite “respiraţia“ clădirii; egalizează denivelări mari ale suportului.
Tencuială izolatoare termic de var-ciment, cu adaos de granule de polistiren.
Pe orice tip de zidărie sau beton, mai ales la exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00513101

11 l/m²/cm
ca.1m²/sac/5cm

sac 50l

40 saci / 1.000

63,71

λ

Isoputz

0.13

! termoizolează şi permite “respiraţia“ clădirii; egalizează denivelări mari ale suportului.
Tencuială izolatoare termic de var-ciment, cu adaos de granule de de perlită.
Pe orice tip de zidărie sau beton, mai ales la exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00512131

11 l/m²/cm
ca.1m²/sac/5cm

sac 50l

40 saci / 1.000

54,23

MP 503 A
! fără fisuri, hidrofobizat, specializat pentru exterior.
Tencuială de var-ciment hidrofobizată.
Pe orice tip de zidărie sau beton pregătit corespunzător, la exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00311031

13kg/m²/cm
ca.1,5m²/sac/2cm

sac 40kg

30 saci / 1200

30,64

MP 501 I
! nu e nisipos, fără fisuri, prin drişcuire sau gletuire permite un finisaj superior, bun de vopsit.
Tencuială de var-ciment (unistrat în anumite condiţii).
Pe orice tip de zidărie sau beton pregătit corespunzător, la interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00315011

13kg/m²/cm
ca.1,5m²/sac/2cm

sac 40kg

30 saci / 1200

28,33

MP 501 W
! nu e nisipos, fără fisuri, prin drişcuire sau gletuire permite un finisaj superior, bun de vopsit.
Tencuială de var-ciment alb (unistrat în anumite condiţii).
Pe orice tip de zidărie sau beton pregătit corespunzător, la interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00335011

13kg/m²/cm
ca.1,5m²/sac/2cm

sac 40kg

30 saci / 1200

43,13
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Mortare de tencuială

Tencuieli de bază

Tencuieli de bază
Premium
! prin drişcuire sau gletuire permite un finisaj superior, bun de vopsit.
Tencuială de var-ciment, universală, unistrat (în anumite condiţii).
Pe orice tip de zidărie, pe beton pregătit corespunzător, pe panouri din fibre lemnoase pregătite corespunzător, la interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00215061

14kg/m²/cm
ca.2m²/sac/1,5cm

sac 25kg

48 saci / 1200

18,79

K00215011

14kg/m²/cm
ca.2m²/sac/1,5cm

sac 40kg

30 saci / 1200

28,57

Premium W
! prin drişcuire sau gletuire permite un finisaj superior, bun de vopsit.
Tencuială de var-ciment alb, universală, unistrat, albă.
Pe orice tip de zidărie, pe beton pregătit corespunzător, pe panouri din fibre lemnoase pregătite corespunzător, la interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00215031

14kg/m²/cm
ca.2m²/sac/1,5cm

sac 40kg

30 saci / 1200

38,58

Mortar de modelare (Kvadervakolat)
Mortar pe bază de ciment, ipsos cu adaos de fibre.
Tencuială pentru decorațiuni în relief, pentru realizarea elementelor decorative.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00213001

14kg/m²/cm
ca.2m²/sac/1,5cm

sac 40kg

30 saci / 1200

43,23

ZementPutz/Sockelputz
! specializată pt. socluri, piscine, sub placaje grele lipite.
Tencuială de ciment, rezistentă la umezeală, cu rezistenţe mecanice sporite.
Pe orice tip de zidărie sau beton, în special pt. spaţii cu umiditate ridicată sau zone supuse la solicitări mecanice mari.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00212111

17kg/m²/cm
ca.1,5m²/sac/1,5cm

sac 40kg

30 saci / 1200

33,35

Tencuieli ușoare
λ

MP Leicht A

0.28

! specializat pt. suporturi uşoare, neconvenţionale; consum redus.
Tencuială uşoară de var-ciment, în strat gros, specializată pentru suporturi neconvenţionale.
În special pt. BCA, pe orice tip de zidărie, pe panouri din fibre lemnoase pregătite corespunzător, la interior/exterior.
Disponibilă și în varianta cu aplicare manuală (HP Leicht A, cod K00242221).
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00342121

10kg/m²/cm
ca.2m²/sac/2cm

sac 40kg

30 saci / 1200

36,93

Mortare de tencuială
Tencuieli de interior
Thermo Comfort 23° C
! proprietate de înmagazinare a căldurii la 23°C; suprafața obținută se poate zugrăvi direct
Tencuială cu proprietăți de înmagazinare a căldurii.
Pe bază de ipsos, cu aplicare mecanizată în grosimi de 1-3 cm/strat, la interior. Mai ales pentru încăperi în care se stă ziua, în birouri.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00237051

10kg / m² / cm
2m2 / sac / cm

sac 20kg

60 saci / 1200

751,15

Thermo Comfort 26° C
! proprietate de înmagazinare a căldurii la 26°C; suprafața obținută se poate zugrăvi direct
Tencuială cu proprietăți de înmagazinare a căldurii.
Pe bază de ipsos, cu aplicare mecanizată în grosimi de 1-3 cm/strat, la interior. Mai ales pentru încăperi în care se stă ziua, în birouri.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00237061

10kg / m²/ cm
2m2 / sac / cm

sac 20kg

60 saci / 1200

751,15

ThermoWand

COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00237011

13kg / m²/ cm
1,5m2 / sac / 2cm

sac 40kg

30 saci / 1200

37,50

Premium Plus
! stabil, fără fisuri, în strat subţire (3 mm); foarte economic; cu rigiditate compatibilă cu BCA.
Tencuială de var-ciment, în strat subţire, specializată pentru BCA. Cu ciment alb.
Pe zidărie de BCA numai la interior. De culoare albă. Strat de grosime: 3 - 10mm.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00215041

1,6kg/m2/mm
7m2/sac/4mm

sac 40kg

30 saci / 1200

59,21
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Mortare de tencuială

Tencuială pentru sistem de încălzire în perete, pe bază de var-ciment, armată dispers cu fibre sintetice.

RECON - reparații ale suprafețelor de beton
Kontakt CT
Şlem adeziv pentru repararea suprafeţelor de beton, pe bază de ciment.
Utilizare la interior-exterior; aderență ridicată; ideal pentru beton armat.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619795

ca. 1-2 kg/m2

sac 5kg

192 saci / 960

32,46

K00619791

ca. 1-2 kg/m2

sac 20kg

46 saci / 920

115,26

CT-Max
Mortar grosier de reparaţii, preamestecat, cu conţinut de ciment şi polimeri, având o granulaţie de max. 4 mm, cu rezistenţă înaltă, pentru rrepararea structurilor din beton şi beton armat de clasa R3. Utilizare la exterior şi interior; rezistenţă iniţială şi aderenţă superioare; prelucrabilitate
uşoară; rezistent la îngheţ; grad de fisurare scăzut; grosimi mari de aplicare; ideal pentru betonul armat (pH 12-13).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619771

ca. 20 kg /m2/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

64,07

CT-Max T
! ideal pentru lucrări „deasupra capului”.
Mortar de reparaţii grosier, preamestecat, cu conţinut de ciment şi polimeri, tixotropic, având o granulaţie de max. 4 mm, cu rezistenţă înaltă,
pentru repararea structurilor din beton şi beton armat de clasa R3. Utilizare la exterior şi interior; rezistenţă iniţială şi aderenţă superioare;
prelucrabilitate uşoară; rezistent la îngheţ; grad de fisurare scăzut; grosimi mari de aplicare; ideal pentru betonul armat (pH 12-13).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619775

ca. 20 kg /m2/cm

sac 5kg

192 saci / 960

17,55

K00619721

ca. 20 kg /m2/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

74,97

CT-Mix
Mortar de reparaţii fin, de finisare, preamestecat, cu conţinut de ciment şi polimeri, cu o granulaţie de max. 0,3 mm, cu rezistenţă înaltă, pentru repararea structurilor din beton şi beton armat de clasa R3. Utilizare la exterior şi interior; rezistenţă iniţială ridicată; aderenţă superioară;
prelucrabilitate uşoară; rezistent la îngheţ; grad de fisurare scăzut; ideal pentru betonul armat (pH 12-13).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619785

ca. 1,7 kg/m2/mm

sac 5kg

192 saci / 960

16,97

K00619781

ca. 1,7 kg/m2/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

58,34

CT-Fix
Mortar fin de reparaţii pe bază de ciment, predozat, cu rășini sintetice şi alţi aditivi speciali.
Pentru reparaţiile simple şi acoperirea subţire a betonului, betonului armat şi altor suprafeţe minerale expuse la intemperii.
Se poate folosi la crearea de pante.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619741

ca. 1,7kg/m2/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

37,88

RenDo
! flexibil, aderență superioară, rezistenţă mare.
Mortar uscat predozat din fabricație, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale și aditivi speciali, dispersie sintetică.
Tencuială de bază, de nivelare, pentru pereți la piscine/bazine de apă.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618131

ca. 17 kg/m2/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

41,40

Mortare de tencuială
RECON - reparații ale suprafețelor de beton
Estrich SF
! se împrăştie uniform, peste şapa crudă, înainte de elicopterizare.
Întăritor de pardoseală, colorat gri.
Pentru sporirea rezistenţei mecanice a suprafeţei şapelor de ciment. Închide porii.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618901

4kg/m²;ca. 6m²/sac
(în funcție de solicitări)

sac 25kg

48 saci / 1200

29,69

Mortare pentru finisaj & decor
Feinputz I
! excelentă prelucrabilitate; permite un finisaj superior, bun de vopsit.
Tinci (tencuială fină, drişcuită), pe bază de var-ciment.
Pe orice tencuială minerală drişcuită sau trasă la dreptar, la interior.
CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00756361

1,4kg/m²/1mm
ca.10m²/sac/3mm

sac 40kg

30 saci / 1200

30,49

Feinputz Innen W
! excelentă prelucrabilitate; permite un finisaj superior, bun de vopsit.
Tinci (tencuială fină, drişcuită), pe bază de var-ciment alb.
Pe orice tencuială minerală drişcuită sau trasă la dreptar, la interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00756481

1,4kg/m²/1mm
ca.10m²/sac/3mm

sac 40kg

30 saci / 1200

39,74

Feinputz A
! excelentă prelucrabilitate; permite un finisaj superior, bun de vopsit; nu se aplică la socluri.
Tinci (tencuială fină, drişcuită), pe bază de var-ciment.
Pe orice tencuială minerală drişcuită sau trasă la dreptar, la exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00756371

1,4kg/m²/1mm
ca.10m²/sac/3mm

sac 40kg

30 saci / 1200

34,18

Feinputz W
! excelentă prelucrabilitate; permite un finisaj superior, bun de vopsit; nu se aplică la socluri.
Tinci (tencuială fină, drişcuită), pe bază de var-ciment alb.
Pe orice tencuială minerală drişcuită sau trasă la dreptar, la interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00756381

1,4kg/m²/1mm
ca.10m²/sac/3mm

sac 40kg

30 saci / 1200

39,74
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Mortare de tencuială

COD PRODUS

Mortare pentru finisaj & decor
Renti
! “aspirina şantierului“; reparaţii fisuri tencuieli/faţade/termosistem; punte de aderenţă pt. pregătire suport.
Mortar (tinci) pe bază de var/ciment, multifuncţional, armat dispers cu fibre, pentru reparaţii şi armări. Pe tencuieli vechi sau noi, tencuieli
decorative (structurate), pe zugrăveli bine ancorate de stratul suport sau pe beton. Folosit ca atare sau armat cu plasă din fibră de sticlă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617901

4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

70,96

Renti Fein
! foarte aderent, poate acoperi în anumite limite suporturi neabsorbante sau fisurate.
Mortar (tinci) fin de var-ciment, armat dispers cu fibre, pentru reparaţii, finisaje şi decoraţiuni.
Pe tencuieli vechi sau noi, tencuieli decorative (structurate), pe zugrăveli bine ancorate de stratul suport sau pe beton.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617911

4kg/m²/3mm
ca.6m²/sac

sac 25kg

48 saci / 1200

80,23

RenoBet alb
! aderenţă mare la beton; stabil, fără fisuri în strat 0-2 cm; priza în ca. 20 min.
Mortar pe bază de ciment alb, cu întărire rapidă, în strat subţire, specializat pentru corectarea şi finisarea suprafeţelor din beton. Pe orice suprafeţe
din beton sau tencuieli minerale, la interior/exterior (acoperit). Pt. finisat elemente din beton, pentru tavane, pt. socluri, etc. Nu la pardoseli!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619701

1,6kg/m²/mm
ca.15,5m²/sac/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

48,50

RenoBet gri
! aderenţă mare la beton; stabil, fără fisuri în strat 0-2 cm; priza în ca. 20 min.
Mortar de ciment cu întărire rapidă, în strat subţire, specializat pentru corectarea şi finisarea suprafeţelor din beton. Pe orice suprafeţe din
beton sau tencuieli minerale, la interior/exterior (acoperit). Pt. finisat elemente din beton, pentru tavane, pt. socluri, etc. Nu la pardoseli!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619711

1,6kg/m²/mm
ca.15,5m²/sac/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

51,88

PRODUSE SUPLIMENTARE
ProfilFix
! priză rapidă şi compatibilitate cu tencuieli de var-ciment.
Mortar de ciment, cu priză rapidă, pt. fixat profile metalice şi instalaţii.
Pentru fixarea profilelor metalice (şine de tencuire rapidă, profile de colţ) şi a diverselor instalaţii în şliţurile din zidărie/tencuială.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618111

se stabileşte în şantier

sac 25kg

48 saci / 1200

50,82

TENCUIELI DECORATIVE,
VOPSELE

Noile produse de la Lasselsberger-Knauf
pentru reparaţia suprafeţelor de beton:

termoizolarea
exterioară

ReCon

Produse pentru placări
Mortare de tencuială

Pentru lucrările de
reparații din clasa R3, pentru
majoritatea suprafețelor de bază, cum
ar fi cărămidă, beton, tencuieli pe bază de ciment,
egalizatoare de strat suport și beton armat monolit, etc.
Avantajele produselor:
• rezistență de aderență mare
• mediu cu pH ideal pentru oțelul beton
• lucrabilitate ușoară
• mortare stabile
• sistem testat, sigur
• compensare la contractare
• rezistență inițială și finală mare

… de la soclu până în tavan. Casă sănătoasă, tradițională!
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Mortare pentru reparații și renovări
Deteriorarea pereților este cel mai adesea cauzată de apă, deoarece majoritatea clădirilor noastre vechi sunt construite fără materiale hidroizolante.
Întreținerea și renovarea acestora necesită expertiză și materiale de specialitate. Acest lucru este asigurat de așa numitele tencuieli uscate și de
renovare, care sunt produse în condiții de fabricare sub control strict.
Umiditatea din sol se infiltrează prin porii și rosturile materialelor de construcție și se ridică prin capilarități. Apa transportă sărurile dizolvate din
sol, care prin interacțiunea cu lianții deteriorează structura pereților. Umiditatea și încărcătura cu săruri au un efect negativ asupra clădirilor unde
acționează.
Apa și sărurile provoacă următoarele probleme:
• izolarea termică a pereților se deteriorează
• apar săruri pe suprafața peretelui
• tencuiala este desprinsă
• pe suprafața umedă și rece se condensează mai ușor apa
• se formează mucegaiuri, ceea ce reprezintă un risc serios pentru sănătatea locuitorilor
Avantajele sistemului Eurosan:
• fără cristalizarea sării pe suprafața pereților
• evaporarea are loc în tencuiala de asanare
• izolare termică bună
• sistem armonizat cu standardele europene

• fără mucegai                        
• tencuiala nu se deteriorează
• ecologică

• fără pete de umiditate
• aplicare manuală și mecanizată
• reparații locale ușor de realizat

ORDINEA STRATURILOR WTA EUROSAN PESTE NIVELUL SOLULUI
3

2

1

5

4

6

1. suprafața de bază
2. hidrofobizată cu Eurosan H / Eurosan W
3. șpriț de amorsare Eurosan VS
4. tencuială de asanare, strat inferior EUROSAN UP
5. tencuială de asanare, strat superior EUROSAN OP
6. tencuială decorativă EDELPUTZ EXTRA și vopsea siliconică sau 		
tencuială fină EUROSAN FP și vopsea siliconică.

ORDINEA STRATURILOR WTA EUROSAN SUB NIVELUL SOLULUI
3
1

2

5

4

6

1. suprafața de bază
2. amorsă dispersivă de apă Eurosan W / Eurosan H
3. șpriț de amorsare Eurosan VS
4. tencuială de asanare strat inferior Eurosan UP
5. tencuială de asanare, strat superior Eurosan OP
6. tencuială decorativă EDELPUTZ EXTRA și vopsea siliconică sau 		
tencuială fină EUROSAN FP și vopsea siliconică.

ORDINEA STRATURILOR EUROSAN

1

2
3
4
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1. suprafața de bază
2. șpriț de amorsare Eurosan VS
3. tencuială de renovare pentru pereți umezi Eurosan EP
4. tencuială decorativă Edelputz Extra sau
tencuială fină Eurosan FP și vopsea siliconică.

Mortare pentru reparații și renovări

Procesul de renovare:
1. Recomandăm efectuarea unui examen de diagnosticare a zidăriei
2. Îndepărtarea tencuielilor deteriorate
		
Se îndepărtează tencuielile deteriorate și încă 1 metru peste zona vizibil afectată. Rosturile de zidărie 			
			 se curăță pe o adâncime de ca. 2 cm.
3. Recomandăm refacerea hidroizolației verticale a clădirii, eliminând sursa de apă
Sarcina principală este eliminarea sursei de apă și, dacă este posibil, impermeabilizarea structurii peretelui 			
			 prin mijloace mecanice, chimice sau electrocinetice.
4. Aplicarea unuia din cele două sisteme de renovare
		
a. tencuială de renovare pentru pereți umezi Eurosan - Eurosan EP
		 b. sistemul de renovare WTA - Eurosan UP, Eurosan OP
5. Finisarea finală a suprafeței
		 Suprafața finală se poate obține cu tencuială decorativă și vopsea siliconică, ambele permeabile la vapori de apă.
Serviciile noastre de asistență la renovare:
• prelevare probe, analiza în laborator și elaborare soluție personalizată pe lucrare
• pregătirea echipei și asistența la aplicarea soluției propuse

În cazul în care structura conține puțină apă și are o încărcătură de sare, Eurosan EP conferă un rezultat durabil și bun. Pe suprafața veche,
curățată de tencuială, trebuie aplicat șpriț de amorsare Eurosan VS cu o acoperire de 50%, iar după ce sa consolidat (1-3 zile), tencuim cu
grosimea de cel puțin 2 cm cu tencuială pentru pereți umezi Eurosan EP.
Refacerea tencuielii cu soluția pentru zone puternic încărcate de săruri și umiditate, WTA
Conform experiențelor, atunci când măsurătorile arată o încărcare mai mare de sare și apă, trebuie să folosim un sistem mai complex.
Acest sistem de tencuială de renovare Eurosan conține mortare și amorse/grunduri speciale, care împiedică încărcarea punctuală a apei
(Eurosan W- amorsă pentru dispersia apei), respectiv saturarea încărcăturii cu săruri a pereților încă umezi (grundul hidrofobizant Eurosan H).
Sistemul WTA Eurosan este alcătuit din două materiale cu proprietăți diferite, Eurosan UP (tencuială de asanare strat inferior) și Eurosan OP
(tencuială de asanare strat superior). Tencuiala de asanare strat superior trebuie aplicată peste cel inferior. Ultimul element al sistemului de
tencuială WTA EUROSAN este tencuială fină specială, permeabilă la vapori, Eurosan FP, care este utilizată atunci când în realizarea finală a
suprafeței peretelui folosim vopsea permeabilă la vapori SiliconTOP. Pe fațade sau chiar în interior, sistemul de tencuială de renovare poate fi
finisat și cu tencuială decorativă permeabilă la vapori, minerală.
În timpul lucrărilor de renovare, nu trebuie întotdeauna să îndepărtați tencuiala veche la înălțimea completă a clădirii, ci la numai 1 m deasupra
încărcării vizibile a apei. Dacă tencuiala este de bună calitate (bine ancorată de stratul suport, stabilă, uscată), pentru a asigura aceeași calitate
de absorbție, aplicăm la suprafețe un mortar de reparații armat cu fibre – Renti. Suprafețele prelucrate în acest mod pot fi vopsite cu vopsele
permeabile la vapori sau pot fi finisate cu tencuială decorativă permeabilă la vapori.
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Mortare pentru reparații
și renovări

Refacerea tencuielii cu soluția pentru zone mediu încărcate de săruri și umiditate

Amorse pentru reparații și renovări
WTA

Eurosan VS

! se aplică obligatoriu sub formă de “reţea“, să acopere numai 50% din suprafaţă.
Şpriţ de amorsaj, pe bază de ciment, specializat pentru renovări, conform WTA.
Pe zidării afectate de umiditate şi săruri, la interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00551101

ca. 4kg/m²
ca.10m²/sac

sac 40kg

30 saci / 1200

58,52

Tencuieli de asanare
Eurosan EP
! atenţie: alegerea soluţiei de renovare se face după analiza de laborator a suportului; întrebați-ne.
Tencuială de grund, pe bază de var-ciment, specializată pentru renovări.
Pe zidării umede, încărcate moderat de săruri, la interior/exterior. Disponibilă și în varianta mecanizată; cod produs K00550301.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00550101

11kg/m²/cm
ca.1,8m²/sac/2cm

sac 40kg

30 saci / 1200

69,20

Produse pentru restaurări
Eurosan TP
Tencuială pentru renovări, pe bază de trass
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00553101

10kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci / 1200

69,78

Trassputz VS (Special G)
! recomandat în special pentru lucrări la obiective istorice, de patrimoniu (restaurări de monumente, biserici etc.). Permite difuzia vaporilor.
Mortar pe bază de trass, var şi aditivi speciali. Şpriţ de amorsare, pregăteşte suporturile minerale pentru aplicarea tencuielii pe bază de
trass Special M. Recomandat pentru suporturi de zidărie din cărămidă, beton sau alte suporturi minerale.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00270001

ca. 6kg/m²

sac 40kg

30 saci / 1200

37,69

Trassputz (Special M)
! recomandat în special pentru lucrări la obiective istorice, de patrimoniu (restaurări de monumente, biserici etc.); permite difuzia vaporilor.
Mortar pe bază de trass, var şi aditivi speciali. Utilizat pentru tencuieli pe suporturi minerale la clădiri vechi şi noi, preponderent acolo unde se
cere o bună difuzie a vaporilor de apă. Pentru straturi suport (hidroizolate orizontal), din zidării de cărămidă, blocuri din beton, beton sau alte
suporturi minerale.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00270011

ca. 14kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci / 1200

38,83

Mortare pentru reparații și renovări
Sistemul de asanare si renovare WTA
Eurosan H
Grund hidrofob, barieră de săruri
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854150

0.005-0.02 l/m2
se diluează 1:9 cu apă

bidon 1l

100 bid. / 100

195,18

Eurosan W
! atenţie: soluţia de renovare se alege după analiza de laborator a suportului; amorsarea în exces conduce la reducerea difuziei vaporilor de apă.
Amorsă (şlem) pe bază de ciment, pentru dispersia presiunii apei.
Se aplică în zone în care se concentrează presiunea apei / vaporilor de apă (ex. socluri ale pivniţelor neventilate). Se aplică cu bidineaua.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00550901

ca. 2-5kg/m²
se stabileşte în şantier

sac 25kg

48 saci / 1200

98,09

Eurosan AP
Mortar de var ciment, pentru nivelarea suportului, specializat pentru renovări conform WTA.
Nivelarea/completarea zidăriilor afectate de umiditate şi săruri, la interior/exterior.
Se aplică local, în grosimi mari (ca.8cm), pe suport amorsat cu şpriţ.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00551201

10kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci / 1200

57,29

! reprezintă stratul care “arată“ existenţa sărurilor în suport; întrebați-ne.
Tencuială de grund, pe bază de var-ciment, specializată pentru renovări conform WTA.
Strat 1, pe zidării umede, puternic încărcate de săruri, la interior/exterior. Disponibilă și în varianta mecanizată; cod produs K00552301.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00551301

10kg/m²/cm
4m²/sac/cm

sac 40kg

30 saci / 1200

101,8
WTA

Eurosan OP

! reprezintă stratul de “depozitare“ a sărurilor din suport; determină longevitatea sistemului.
Tencuială de grund, pe bază de var-ciment, specializată pentru renovări conform WTA.
Strat 2, pe zidării umede, puternic încărcate de săruri, la interior/exterior. Disponibilă și în varianta mecanizată; cod produs K00552401.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00551401

10kg/m²/cm
4m²/sac/cm

sac 40kg

30 saci / 1200

98,58

Eurosan FP
! nu se aplică la socluri.
Tinci (tencuială fină, drişcuită), pe bază de var-ciment, specializat pentru renovări.
Pe tencuieli de renovare, la interior/exterior. Nu se aplică la socluri!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00550701

1,4kg/m²/mm
ca. 10m²/sac/3mm

sac 40kg

30 saci / 1200

57,31
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și renovări

WTA

Eurosan UP

Produse complementare
Renti
! “aspirina şantierului“; reparaţii fisuri tencuieli/faţade/termosistem; punte de aderenţă pt. pregătire suport.
Mortar (tinci) pe bază de var/ciment, multifuncţional, armat dispers cu fibre, pentru reparaţii şi armări. Pe tencuieli vechi sau noi, tencuieli
decorative (structurate), pe zugrăveli bine ancorate de stratul suport sau pe beton. Folosit ca atare sau armat cu plasă din fibră de sticlă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617901

ca. 4kg/m²/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

70,96

Renti Fein
Mortar (tinci) fin de var-ciment, armat dispers cu fibre, pentru reparaţii, finisaje şi decoraţiuni
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617911

ca. 4kg/m²/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

80,23

Tencuiala clasică vs. Sistemul de asanare Lb-Knauf EUROSAN
Tencuială de var sau var-ciment
perete

Sistemul de asanare Lb-Knauf EUROSAN

tencuială

perete

Zona de evaporare și cristalizare este la suprafața tencuielii
(pereți încărcați cu săruri și umiditate)

Zona de evaporare și cristalizare este în treimea inferioară a
tencuielii (suprafață uscată, fără săruri)
transport de apă și săruri
transport de vapori de apă

Înainte
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tencuială

După

Mortare pentru reparații și renovări
referințe
Ordinul Franciscan, Sibiu

Rectoratul Universității Lucian Blaga, Sibiu

Biblioteca Astra, Sibiu

Primaria veche, Sibiu

Casă privată, Brașov

Biserică Ortodoxă, Buteni (jud. Arad)

Liceul Kolcsey Ferenc, Satu Mare

Mortare pentru reparații
și renovări

Palatul Episcopal, Alba Iulia
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Mortare de zidărie

Pe vremuri se foloseau la lipirea, legarea şi distribuirea uniformă a sarcinilor din stratul de legătură a elementelor de zidărie (în general din piatră,
cărămizi, cărămizi de lut, sau alte elemente compozite) cel mai des materiale de genul lutului, gips, trass sau, în anumite locuri, materiale de tipul
cimentului (hidraulice) sau amestecul acestora.
În zilele noastre, cel mai răspândit material de legătură este varul (varul stins sau hidratul de var), și cimentul. De asemenea, la renovarea clădirilor
istorice, a zidurilor ruinelor folosim mortar care conţine hidrat de calcar şi trass (materiale apropiate de cele originale).

1

Zid de cărămidă

2

Şpriţ de tencuială

3

Tencuială

4

Mortar de finisare

5

Amorsă

6

Tencuială decorativă

I. Criterii de alegere

Realizarea durabilă a unei structuri de zidărie începe la proiectare, a cărei bază este evaluarea atentă şi, în cazul unei zidării existente,
diagnosticarea.

1. Scopul utilizării, realizarea de zidărie nouă sau renovarea zidăriei vechi
2. Tipul clădirii

		 a. Renovare
			 Depinde de încărcarea, defectele şi dimensiunea suprafeţelor de reparat
		 b. Monument
			 În funcţie de defectele zidăriei, dimensiunea suprafeţelor de reparat, respectiv de tipul de material prevăzut de reglementări
			 şi utilizarea diverselor tehnologii
		 c. Construcţie nouă
			 În funcţie de materialul zidăriei, rolul îndeplinit între structurile clădirii şi de încărcare.

3. Se va utiliza mortarul cu cea mai bună aderenţă la elementele de zidărie respective
a.
b.
c.
d.
e.

Pentru cărămidă klinker (absorbţie de apă <5%) – mortar M5 Klinker
Pentru cărămidă din silicat de calciu (absorbţie de apă >5%) – mortar M5 Burkolo
Pentru elemente de zidărie BCA – mortar MM3 Thermo, M5 Poren sau PorenFIX
Pentru cărămidă ceramică – mortar MM1, MM3, MM3 Thermo, MM5, MM10, MM3 Trass
În cazul zidirii cu cărămidă de sticlă – adeziv M10 Glas

4. Proprietăţi termoizolante

		
a. În ceea ce priveşte proprietăţile de izolaţie termică a mortarului, în vederea obţinerii unui grafic termic unitar, acestea 		
			 trebuie să fie în acord cu restul elementelor de zidărie. La elementele de zidărie moderne, poroase, se utilizează mortarul 		
			 termoizolant MM3 Thermo.

5. Clasificarea rezistenţei mortarelor de zidărie

		
a. Standardul SR EN 998-2 dispune de clasificare de rezistenţă la compresiune. Produsele fabricate de LB-Knauf, având 		

			 denumirea de MM1, MM3, MM5, respectiv MM10, fac parte din clasa M1, M2,5, M5 şi M10 potrivit standardului 			
			 european armonizat).
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Mortare de zidărie
6. Modalitate de aplicare
a. Mecanizat
		 b. Manual

Ambalare

Produsele noastre sunt ambalate în saci de 25 sau 40 de kg, iar mortarul pentru termoizolaţie (MM3 Thermo) în ambalaj de 50 de litri, în saci
de hârtie , înfoliați pentru protecție contra umidității și radiațiilor UV. La faţa locului, mortarul se amestecă numai cu apă, astfel mortarul de
zidărie poate fi utilizat imediat după malaxarea manuală sau mecanică.

Tabel orientativ, necesar pentru consumul de mortar de zidărie (la 1 m2 zid)
Necesar mortar uscat

În cazul mortarului de zidărie
pentru izolaţie termică
În cazul mortarului în pat
subţire 2,5 mm
1cm
2.5mm

Silicat de calciu

Tipul elementului de zidărie

Grosimea
peretelui (cm)

Necesar mortar
umed (l/m2)

Cărămidă ceramică cu nut şi feder, de 45

45

32

Cărămidă ceramică cu nut şi feder, de 44

44

Cărămidă ceramică cu nut şi feder, de 38
Cărămidă ceramică cu nut şi feder, de 30

mortar normal (kg)

mortar termoizolant de
zidărie (l)

mortar subţire (kg)

MM1, MM3, MM5, MM10

MM3 Thermo

M5 Poren

57.6

40

-

29.5

53.1

36.9

-

38

26

46.8

32.5

-

30

19

34.2

23.75

-

Cărămidă ceramică cu nut și feder, de 25

25

17

30.6

21.3

-

Cărămidă ceramică cu nut şi feder, de 12

10

5.3

9.5

6.6

-

Cărămidă ceramică cu goluri pentru mortar, de 30

30

30

54

37.5

-

Cărămidă plină mică (250x125x65 mm)

12

21

37.8

26.3

-

Cărămidă plină mică (250x125x65 mm)

25

50

90

62.5

-

Cărămidă plină mică (250x125x65 mm)

38

80

144

100

-

Cărămidă bloc B-30 (300x175x140 mm)

30

39

70.2

48.8

-

Bolţari

30

30

54

37.5

-

Bolţari

38

38

68.4

47.5

-

Cărămidă perete despărţitor de 10

10

8.5

15.3

10.6

-

Cărămidă simplă (30x60x20 cm)

30

9.75

-

12.2

-

Cărămidă NF (30x60x20 cm)

30

7.35

-

9.2

-

Cărămidă simplă (37,5x60x20 cm)

37.5

12.23

-

15.3

-

Cărămidă NF (37,5x60x20 cm)

37.5

9.15

-

11.4

-

Cărămidă perete despărţitor, simplă
(10x60x20 cm)

10

3.25

-

4.1

-

Cărămidă perete despărţitor
(10x60x20 cm)

10

2.45

-

3.1

-

Cărămidă simplă (30x60x20 cm)

30

4.88

-

-

6.3

Cărămidă NF (30x60x20 cm)

30

4.4

-

-

5.7

Cărămidă simplă (37,5x60x20 cm)

37.5

6.12

-

-

8

Cărămidă NF (37,5x60x20 cm)

37.5

5.45

-

-

7.1

Cărămidă perete despărţitor, simplă
(10x60x20 cm)

10

1.63

-

-

2.1

Cărămidă perete despărţitor
(10x60x20 cm)

10

1.2

-

-

1.6

Silka HM 250 NF+GT (20x24,8,3x19,9 cm)

25

11.9

21.4

14.9

-

Silka HM 300 NF+GT (20x33,3x19,9 cm)

30

14.3

25.7

17.9

-

Silka HM 250 NF+GT (20x24,8,3x19,9 cm)

25

11.9

-

-

15.5

Silka HM 300 NF+GT (20x33,3x19,9 cm)

30

14.3

-

-

18.6

Mortare de zidărie

Cărămidă BCA

Beton

Cărămidă

Materialul
elementului
de zidărie
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MORTARE DE ZIDĂRIE
MM1

Clasa M1

! capacitate de retenţie a apei optimizată; permite ridicarea rapidă a zidăriei, fără “strivirea” mortarului crud.
Mortar (var-ciment) de zidărie.
Pentru orice tip de cărămidă, bolţari din beton, pt. pereţi portanţi şi de compartimentare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00414001

25l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

21,28

MM3

Clasa M2,5

! capacitate de retenţie a apei optimizată; permite ridicarea rapidă a zidăriei, fără “strivirea” mortarului crud.
Mortar (var-ciment) de zidărie.
Pentru orice tip de cărămidă, bolţari din beton, pt. pereţi portanţi şi de compartimentare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00414011

25l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

21,62

MM5

Clasa M5

! capacitate de retenţie a apei optimizată; permite ridicarea rapidă a zidăriei, fără “strivirea” mortarului crud.
Mortar (var-ciment) de zidărie.
Pentru orice tip de cărămidă, bolţari din beton, pt. pereţi portanţi şi de compartimentare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00414031

25l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

24,55

MM10

Clasa M10

! capacitate de retenţie a apei optimizată; permite ridicarea rapidă a zidăriei, fără “strivirea” mortarului crud.
Mortar (var-ciment) de zidărie.
Pentru orice tip de cărămidă, bolţari din beton, pt. pereţi portanţi şi de compartimentare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00414051

25l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

28,23

MORTARE DE ZIDĂRIE TERMOIZOLANTE
MM3 Thermo

λ

0.15

Clasa M2,5

! sporeşte cu ca. 20% efectul de termoizolare (păstrează capacitatea termoizolantă a blocurilor de zidărie); mortar afânat cu consum redus.
Mortar (var-ciment) de zidărie de strat gros, cu adaos de perlită, termoizolant.
Specializat pentru blocuri termoizolante de zidărie, cărămidă eficientă, BCA, pt. pereţi portanţi şi de compartimentare.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00524041

42l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 50l

40 saci
1000

39,50

Mortare de zidărie
MORTARE DE ZIDĂRIE SPECIALE
MM 3 Trass
Clasa M2,5

Mortar pe bază de var şi trass , aplicabil manual și mecanizat.
Pentru toate tipurile uzuale de blocuri de zidărie. Recomandat în special pentru zidării la obiective istorice, de patrimoniu.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00418011

23l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

33,32

M5 Burkoló
Clasa M5

! consum redus de mortar; aderenţă sporită.
Mortar adeziv pe bază de ciment, rezistent la sulfați, specializat pentru cărămidă de nisip de calcar absorbantă („cărămidă galbenă“),
dar și pentru cărămidă plină obișnuită și placaje de cărămidă absorbantă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00415011

23l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

40,53

M5 Klinker
Clasa M5

! rezistent pe faţadă; pt. zidit şi rostuit.
Mortar pe bază de var ciment specializat pentru klinker (cărămidă aparentă neabsorbantă).
Pentru zidit şi rostuit cărămidă de klinker. Se livrează în două nuanţe de gri. Nu pentru pardoseli/pavaje!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

gri închis K00415021
gri deschis K00415031

25l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci
1200

39,71

M5 Poren
Clasa M5

! consum foarte redus de mortar; aderenţă sporită.
Mortar adeziv (var-ciment) de strat subţire pentru zidărie din BCA. Rezistent la sulfaţi.
Specializat pentru BCA (blocuri cu planeitate bună), pt. pereţi portanţi şi de compartimentare.
CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00501001

16l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 25kg

48 saci
1200

40,06

PorenFIX
Clasa M10

! mortar performant de zidărie, clasa M10.
Mortar adeziv, pe bază de ciment. Pentru zidit BCA şi BCU.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00811501

5 – 9kg/m²,
funcţie de tipul blocului

sac 25kg

48 saci
1200

23,83

M10 Glas
Clasa M15

Mortar specializat pentru cărămidă de sticlă. Cu ciment alb.
Pentru zidit şi rostuit cărămidă de sticlă la interior/exterior, pentru pereţi portanţi şi de compartimentare.
De culoare albă. Nu pentru pardoseli!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00617141

16l mortar/sac
se stabileşte în şantier

sac 25kg

48 saci
1200

68,70
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Mortare de zidărie

COD PRODUS

Sisteme de șape
Rolul plăcii de fundație a fost extins în ultimii ani; în prezent, rolul ei nu mai este doar de a distribui încărcătura, având și alte sarcini speciale.

Funcția de bază a plăcii de fundație derivă din definiție
Placa de fundație este o structură de susținere rigidă în scopul distribuirii și transmiterii sarcinii (greutatea proprie a straturilor și a sarcinii utile)
către structura portantă.
Plăcile moderne de astăzi trebuie să îndeplinească mult mai multe nevoi. În consecință, numărul și ordinea straturilor pot varia în funcție de
scopul placării.

5

6

1

2

Etapele realizării
unui sistem de pardoseală
1. placă de fundație
2. banda perimetrală
3. placă fono- și termoizolantă
4. folie de separație
5. șapă
6. finisaj (gresie, acoperire epoxidică; parchet etc.)

3

4

Criterii de alegere
Formarea straturilor este în principiu sarcina proiectantului - atât în cazul construcțiilor noi, cât și în cazul lucrărilor de renovare. Analizăm
structurile posibile în cele trei cazuri de bază.

1. Structura portantă - Să vedem pe ce se aplică șapa!
În funcție de locul ocupat în structura clădirii, structura portantă poate fi:
- pe teren (de ex. la parterul unei case familiale fără pivniță)
- plăci intermediare (de ex. placa peste parter a casei familiale cu mansardă)
- placă superioară (de ex. placa terasei /balconului)
În funcție de materialul unei plăci, cel mai des întâlnite sunt:
- plăci curbate (de ex. boltă) - piatră, cărămidă
- plăci plane - lemn, beton armat, grinzi din oțel, plăci din beton armat prefabricat
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Sisteme de șape
2. Utilizare și funcții – Să ne gândim la ce vrem să folosim încăperea!
Trebuie să avem în vedere unde se află placa și ce sarcini trebuie să suporte, pe baza următoarelor criterii:
Gradul de încărcare:
- la interior, în spații locative încărcătura poate fi considerată ca fiind generală
- la exterior, condițiile meteo reprezintă sarcina cea mai mare
- în holurile clădirilor de birouri sau în ateliere, sarcina mecanică este mai mare
Tipul de încălzire:
- încălzire tradițională
- încălzire în pardoseală
Natura spațiului:
- cameră umedă
- cameră fără umezeală

3. Suprafața finală – Să alegem tipul finisajului!

Să alegem o pardoseală care să corespundă nevoilor și simțului nostru estetic!
- pardoseală rece, de ex. gresie
- pardoseală semi-caldă sau caldă, de ex. linoleum, cauciuc, placaj, parchet, podea
- suprafață fără finisaj (șapă neacoperită)

Acoperiri epoxidice

Acoperirile epoxidice asigură protecție împotriva efectelor mecanice și chimice, sunt straturi colorate, durabile, estetice care oferă o suprafață fără
chituri, ușor de întreținut și dezinfectat.

Drain Estrich

Șapă drenantă, cu utilizare multiplă.
Prin rezistențe fizico-mecanice superioare, conferă duritate pardoselilor exterioare și, fiind un strat permeabil, rezolvă estetic drenajul.

Sisteme de șape

1. Kontakt CT
2. CT Max
3. AquaStop Flex
4. AquaStop Band
5. AquaStop Flex
6. Membrană geotextilă 		
pt. drenaj
7. Drain Estrich
8. Flex
9. SilverCol
10. Silicon sanitar

Datorită mecanismului său de acțiune, oferă soluție pentru cele două probleme importante care cauzează deteriorarea suprafețelor la exterior:
1. drenaj eficient
2. prevenirea deteriorărilor produse de îngheț
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Șape brute
Estrich ZE 50
CT-C50-F7

! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.
Şapă brută de ciment armată dispers cu fibre. Se prepară în consistenţă semiuscată. Se poate elicopteriza. Nu se armează.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate proaspăt cu şlem „kontakt ZE“. Pentru spaţii publice şi industriale, la interior /exterior.
DOAR ÎN CONLUCRARE CU SUPORTUL. DE LA 30 LA 50 MM.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619661

20kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

29,86

Estrich ZE 30
CT-C30-F5

! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.
Şapă brută de ciment. Se prepară în consistenţă semiuscată. Se poate elicopteriza.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate prospăt cu şlem “kontakt ZE“, sau în sistem flotant peste placaje termo-/ fonoizolante de
pardoseală. Pentru spaţii publice şi industriale cu trafic greu, interior/exterior. La exterior necesită armare.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619631

20kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

24,60

Estrich ZE 20
CT-C20-F4

! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.
Şapă brută de ciment. Se prepară în consistenţă semiuscată. Se poate elicopteriza. Nu se armează.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate prospăt cu şlem “kontakt ZE“, sau în sistem flotant peste placaje termo-/ fonoizolante de
pardoseală. Pentru spaţii de locuit, birouri, industrii uşoare, la interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619621

20kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

22,80

Estrich ZE 12
CT-C12-F3

! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.
Şapă brută de ciment. Se prepară în consistenţă semiuscată. Se poate elicopteriza. Nu se armează.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate prospăt cu şlem “kontakt ZE“, sau în sistem flotant peste placaje termo-/ fonoizolante de
pardoseală. Pentru spaţii de locuit. La interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619611

20kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

21,59

For ZE

CT-C20-F4
! ușor de prelucrat, uscare rapidă, pt. interior și exterior
Liant pentru șape, pe bază de ciment, cu aditivi speciali pentru realizarea șapelor cu uscare rapidă.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619041

2,5m2/3cm/sac
(la consum de 250kg/m3 nisip)

sac 20kg

60 saci
1200

42,28

Sisteme de șape
Șape brute
Estrich ZE 20 Fiber
CT-C20-F4

! armată cu fibre, cu rezistență superioară la solicitări
Șapă brută de ciment armată cu fibre speciale. Se prepară în consistență semiuscată. Nu se armează. În conlucrare cu plăci din beton, amorsate
proaspăt cu șlem “kontakt ZE” sau în sistem flotant peste placaje termo-/fonoizolante de pardoseală. Pentru spații de locuit, industriale, birouri.
La interior; la exterior acoperit corespunzător.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619671

20kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

24,23

Estrich Rapid
CT-C25-F5

! atenţie: cote, starea suportului, poza rosturilor; întrebați-ne.
Şapă brută de ciment, cu întărire rapidă. În sistem flotant peste placaje termo-/ fonoizolante de pardoseală.
Pentru spaţii publice şi industriale, la interior. Posibilitate de acoperire în 24 de ore*).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619051

20kg/m²/cm

sac 25kg

48 saci
1200

86,43

Drain Estrich
CT-C30-F5

! rezistențe mecanice mari, rezistă la ciclurile de îngheț-dezgheț, reușește să dreneze mari cantități de apă
Este un produs predozat, pe bază de ciment, cu adaosuri minerale și aditivi pt creșterea calităților fizico-mecanice.
Datorită granulometriei speciale și adaosurilor și aditivilor utilizați, este ideală pt a construi suprafețe de drenare la exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00452121

20kg/m²/cm

sac 25kg

48 saci
1200

47,0024

Șape speciale
Estrich FE Largo
CA-C28-F5

! atenţie: turnarea nu poate fi întreruptă, suportul trebuie bine pregătit; întrebați-ne.
Şapă autonivelantă pe bază de ipsos, aplicare mecanizată.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate cu „NivoGrund“. În sistem flotant peste placaje termo-/fonoizolante de pardoseală.
Pentru spaţii de locuit, publice, de industrie uşoară. La interior. Ideală la încălzirea prin pardoseală.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00631001

18kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

39,20

Estrich FE Largo SP
CA-C25-F5

COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00631021

18kg/m²/cm

sac 40kg

30 saci
1200

32,69

*) Depinde de condițiile din șantier (umiditate, ventilație) și de tipul de pardoseală (mochetă, placaj ceramic, PVC, etc.)
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! atenţie: turnarea nu poate fi întreruptă, suportul trebuie bine pregătit; întrebați-ne.
Şapă autonivelantă pe bază de ipsos, aplicare mecanizată.
În conlucrare cu plăci din beton, amorsate cu „NivoGrund“. În sistem flotant peste placaje termo-/fonoizolante de pardoseală.
Pentru spaţii de locuit, publice, de industrie uşoară. La interior. Ideală la încălzirea prin pardoseală.

Șape autonivelante speciale
Nivo Rapid 3-15
CT-C20-F5

! rapidă, circulabilă în 3 ore; ideală pentru lucrări urgente, case de scară, holuri, etc.
Şapă de egalizare autonivelantă cu întărire rapidă (3 ore), aplicare manuală/mecanizată.
Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton. Se respectă domeniul de grosimi: 3-15mm.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. La interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618021

1,6kg/m²/mm
ca.5m²/sac/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

61,65

Nivo SP 0-20
CA-C25-F5

! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde esenţial de starea suportului; întrebați-ne.
Şapă de egalizare autonivelantă, pe bază de ipsos. Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton. Se aplică obligatoriu peste
suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. Pe şape cu denivelări, până la 20mm, la interior. Ideală pentru acoperiri covor PVC, linoleum, mochetă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618321

1,6kg/m²/mm
ca.3m²/sac/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

45,86

Nivo SP 10-30
CA-C25-F5

Şapă de egalizare autonivelantă, pe bază de ipsos. Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. La interior.
Pe şape cu denivelări între 10-30mm, la interior. Ideală pentru acoperiri covor PVC, linoleum, mochetă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618341

1,6kg/m²/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

40,15

NivoPlus 3-15
CT-C20-F5

! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde esenţial de starea suportului; întrebați-ne.
Şapă de egalizare autonivelantă, aplicare manuală/mecanizată. Pe bază de ciment.
Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton. Se respectă domeniul de grosimi: 3-15mm.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. La interior şi exterior (în condiţii protejate).
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618001

1,6kg/m²/mm
ca.5m²/sac/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

56,20

Nivo 10-30
CT-C20-F5

! atenţie: se face proba de consistenţă în şantier; depinde esenţial de starea suportului; întrebați-ne.
Şapă de egalizare autonivelantă, aplicare manuală/mecanizată. Pe bază de ciment.
Corectează denivelări ale şapelor brute de ciment sau ale plăcilor din beton. Se respectă domeniul de grosimi: 10-30mm.
Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. La interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618031

1,6kg/m²/mm
ca.5m²/sac/3mm

sac 25kg

48 saci / 1200

52,19

NivoBond 3-15
CT-C16-F5

Şapă de egalizare autonivelantă, aplicare manuală/mecanizată, nu la încălziri în pardoseală. Pe bază de ciment.
Se respectă domeniul de grosimi: 3-15mm. Se aplică obligatoriu peste suporturi amorsate (ex. NivoGrund). Se dezaerează. La interior.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618011

1,6kg/m2/mm

sac 25kg

48 saci / 1200

52,04

Sisteme de șape
Șape speciale
CaStone W
! rezistență ridicată, rezistență la intemperii; absorbție redusă de apă; întotdeauna calitate și culoare omogenă
Amestec uscat de piatră artificială.
Mortar uscat predozat, care se amestecă cu apă în șantier, înainte de aplicare. Este un produs pe bază de ciment, cu adaosuri speciale, cu
aditivi care reduc absorbția apei și îmbunătățesc calitatea produsului.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00452251 - alb

20kg/m²/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

26,49

K00452261 - gri

20kg/m²/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

31,16

CaStone W Top
! are aceeași culoare ca și piatra artificială
Produs pt. reparat/finisat piatra artificială albă.
Este produs din praf de piatră naturală, predozat din fabrică, pe bază de ciment și se amestecă doar cu apă.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00452255

ca. 1kg/m2

sac 5kg

192 saci / 1200

24,86

Estrich SF
! se împrăştie uniform, peste şapa crudă, înainte de elicopterizare.
Întăritor de pardoseală, colorat gri.
Pentru sporirea rezistenţei mecanice a suprafeţei şapelor de ciment. Închide porii.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00618901

4kg/m² ca. 6m²/sac
(în funcție de solicitări)

sac 25kg

48 saci / 1200

29,69

Șape termo- și fonoizolante
Isofloor
! liant pentru șapă ușoară
Liant mineral special pentru polistiren reciclat.
Se utilizează împreună cu polistiren pisat (granulație 0-8 mm cu o cantitate scăzută de granule fine) pentru realizarea de umpluturi compactate
de nivelare, cu proprietăți remarcabile, termoizolante și de îmbunătățire a rezonanței fonice.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00811065

ca. 5 saci/m
(la 1 sac/200-250 lit.
polistiren granule)

sac 15kg

60 saci / 1200

54,29

3
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Amorse (grunduri) și accesorii pentru șape
NivoGrund (EstrichGrund)
! atenţie: obligatoriu pentru şapele de egalizare; verificaţi tipul şi absorbţia suportului; întrebați-ne.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de rășini sintetice.
Pentru suporturi absorbante (beton, şapă de ciment sau ipsos), înainte de aplicarea șapelor de egalizare autonivelante.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00854401

180g/m² nediluat

găl. 1kg

60 găl / 60

15,52

K00859405

180g/m² nediluat

găl. 5kg

60 găl / 300

73,60

K00859415

180g/m² nediluat

găl. 15kg

24 găl / 340

211,05

Kontakt ZE
! atenţie: se aplică ud în ud înainte de aplicarea şapelor ZE; întrebați-ne.
Amorsă (şlem) pt. şape brute. Obligatoriu pt. şape brute de ciment în conlucrare cu suportul, la interior/exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00619001

ca. 2 kg/m2

sac 25kg

48 saci / 1200

57,32

kontakt B PLUS
! la elemente netede din beton; la limita dintre materiale diferite se foloseşte rabiţ; conţine nisip de cuarţ.
Amorsă (grund), dispersie apoasă de răşini sintetice, cu adaosuri minerale.
Realizează puntea de aderenţă între tencuieli, respectiv şape autonivelante, şi strat suport de tip elemente din beton neted, ne-/slab absorbant.
Numai la interior!
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00864601

200ml/m² nu se diluează!

găl. 1kg

60 găl / 60

24,74

K00864607

200ml/m² nu se diluează!

găl. 5kg

60 găl / 420

107,87

K00864625

200ml/m² nu se diluează!

găl. 25kg

24 găl / 960

351,25

Bandă perimetrală pentru șapă 8/100
! atenţie: obligatoriu pentru şapele flotante; întrebați-ne.
Bandă perimetrală pentru şapă.
Obligatorie pentru şapele care nu sunt în conlucrare cu suportul.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00841011

se stabileşte în şantier

rolă 40ml

rolă

113,77

Bandă perimetrală pentru șapă 10/120
! atenţie: obligatoriu pentru şapele flotante; întrebați-ne.
Bandă perimetrală pentru şapă.
Obligatorie pentru şapele care nu sunt în conlucrare cu suportul.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00841041

se stabileşte în şantier

rolă 40ml

rolă

171,25

Sisteme de șape
Amorse (grunduri) și accesorii pentru șape
AquaStop Plus
! atenţie: întrebați-ne.
Emulsie hidroizolantă. Pentru hidroizolarea împotriva apei şi a vaporilor de apă, a suporturilor flexibile (şape flotante de ipsos, pardoseli
uscate, pereţi din gips-carton). La interior. De culoare albastră.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00860120

ca. 300g/m²/strat nediluat

găl. 5kg

60 găl / 300

92,75

K00860105

ca. 300g/m²/strat nediluat

găl. 20kg

24 găl / 480

357,20

Hobbi Beton
! caracteristici tehnice deosebite.
Mortar pe bază de ciment, pentru reparatii mici, medii, la interior şi exterior (sub pragurile uşilor, pt. etanşarea golului dintre o grindă de
lemn şi pardoseala de beton/şapă. Ca şi pat de mortar, cu grosimi de 1-8 cm, la montarea pavajelor, bordurilor.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00452001

ca. 20kg/m²/cm

sac 25kg

48 saci / 1200

17,83

QuarzSand (0-0,3mm)
Nisip de cuarţ curat şi perfect uscat. Granulaţii: 0-0,3mm.
Pentru creşterea rugozităţii suprafeţelor finite ale acoperirilor epoxidice şi poliuretanice. Ca şi material de umplutură (filler) în componenţa
mortarului epoxidic. Pentru realizarea aderenţei între straturi epoxidice şi poliuretanice. În funcţie de soluţie/aplicaţie se stabileşte consumul.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00899203

se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci / 1200

24,35

QuarzSand (0-0,6mm)
Nisip de cuarţ curat şi perfect uscat. Granulaţii: 0-0,6mm.
Pentru creşterea rugozităţii suprafeţelor finite ale acoperirilor epoxidice şi poliuretanice. Ca şi material de umplutură (filler) în componenţa
mortarului epoxidic. Pentru realizarea aderenţei între straturi epoxidice şi poliuretanice. În funcţie de soluţie/aplicaţie se stabileşte consumul.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00899601

se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci / 1200

24,35

QuarzSand (0,3-0,6mm)
Nisip de cuarţ curat şi perfect uscat. Granulaţii: 0-0,6mm.
Pentru creşterea rugozităţii suprafeţelor finite ale acoperirilor epoxidice şi poliuretanice. Ca şi material de umplutură (filler) în componenţa
mortarului epoxidic. Pentru realizarea aderenţei între straturi epoxidice şi poliuretanice. În funcţie de soluţie/aplicaţie se stabileşte consumul.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00899206

se stabileşte în şantier

sac 40kg

30 saci / 1200

24,35

StreuSand

COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00899651

se stabileşte în şantier

sac 25kg

48 saci / 1200

14,21
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! prietenos cu mediul înconjurător, fără adaosuri chimice și sare
Nisip pt drumuri.
Se utilizează pt. drumurile, trotuarele, terasele înghețate (alunecoase), înzăpezite, pentru reducerea riscului de alunecare.

Acoperiri epoxidice și poliuretanice
Epoxy G
Amorsă (grund) epoxidică bicomponentă.
Pentru grunduirea pardoselilor de ciment şi a şapelor pe bază de ipsos. Amestecat cu nisip de cuarţ, se foloseşte la prepararea mortarului
epoxidic de rezistenţă ridicată, pentru nivelarea suprafeţelor, reparaţii şi închiderea fisurilor.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00815101

0,3kg/m²/strat
66,6m²/găl

găl. 15+5kg

găleată / 20

1406,43

Epoxy B
Acoperire epoxidică bicomponentă.
Pentru zone cu trafic greu, solicitări severe, rezistente la atac chimic. Sistemul trebuie stabilit pentru fiecare caz în parte, în funcţie de tipul şi
concentraţia substanţelor chimice! Pentru executarea pardoselilor supuse sarcinilor mecanice mari şi acţiunii medii a substanţelor chimice, în
încăperi de producţie şi magazii, ateliere, hale, spaţii sociale şi comerciale, holuri, căi de circulaţie, în cele mai diferite ramuri industriale, în
supermarketuri, garaje, parcări etc. La interior. Culori conform RAL.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K008115501

1,2kg/m2/mm

găl. 20+5kg

găleată / 25

1192,00

Epoxy I
Impregnare epoxidică. Pentru “sigilarea“ şapelor din beton.
Amorsă pentru orice sistem de acoperiri epoxidice. Poate fi folosită ca atare împotriva “prăfuirii“ stratului suport, în aplicaţii din spaţii de
locuit. La interior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00815001

0,2kg/m²/strat
82m²/găl

găl. 16+0,4kg

găleată / 16,4

580,07

Epoxy W
Vopsea epoxidică pe bază de apă.
Recomandată în zone expuse la umiditate relativă moderată. Pentru executarea pardoselilor subţiri de rezistenţă mecanică şi de sarcină
medie, spatii de producţie şi magazii, ateliere, hale, spaţii sociale şi comerciale, holuri, căi de circulaţie, în cele mai diferite ramuri industriale,
în supermarketuri, garaje, parcări, etc.
Doar în anumite condiţii. Se aplică la interior. Culori conform RAL.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00815011

0,25kg/m /strat
0,5kg/m2/2 straturi

găl. 20+4kg

găleată / 24

1405,68

2

Epoxy HK-31
Rășină de hobby.
Rășină autonivelantă transparentă, recomandată pentru pardoseli 3D și elemente decorative. La interior.
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COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00836796

1,2kg/m2/mm

găl. 20+6,4kg

găleată / 26,4

2628,38

Sisteme de șape
Acoperiri epoxidice și poliuretanice
Epoxy HK-39
Rășină de hobby.
Rășină autonivelantă transparentă, recomandată pentru pardoseli 3D și elemente decorative. La exterior.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00815101

1,2kg/m2/mm

găl. 20+6,4kg

găleată / 26,4

3793,15

Uretan B/L
Rășină poliuretanică de uz general pentru pardoseli.
Pentru executarea pardoselilor pentru sarcini mecanice medii şi acțiune redusă a substanţelor chimice.
Pentru spatii de producţie şi magazii, ateliere, hale, încăperi sociale, spaţii comerciale, holuri, căi de circulaţie, în cele mai diferite ramuri
industriale, comerciale, în supermarketuri, garaje, case, parcări, etc. La interior și exterior [în zone protejate]. Culori conform RAL.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00836593

1,4kg/m2/mm

găl. 18+3kg

găleată / 21

857,85

Uretan K3
! uscare rapidă, protecţie anticorozivă a suprafeţelor din beton; rezistentă la intemperii, UV şi clorură de sodiu.
Vopsea pe bază de răşină poliuretanică monocomponentă, ce se întăreşte în contact cu umiditatea atmosferică.
Aplicabilă pe suprafeţe de beton: pardoseli, trotuare, ziduri, stâlpi, terase, etc. La interior şi exterior. Culori conform RAL.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

K00836552

ca. 0,500kg/m²/
2 straturi

găl. 20kg

găleată / 20

1444,35

Epoxy CC-L (2 kg; 18kg)
Lac de acoperire lucios pe bază de apă.
Potrivit pentru acoperirea suprafețelor din beton, ca strat de protecție peste sisteme epoxidice, a pereților peste zugrăveli lavabile, a lemnului,
și a diferitelor suprafețe din plastic. Are duritate bună și rezistență la zgârieturi. La pardoseli poate fi folosit doar în zonele cu solicitare redusă.
La interior. Incolor.
COD PRODUS

CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

0,1kg/m2

găl. 2kg

găleată / 2

191,57

0,1kg/m2

găl. 18kg

găleată / 18

1670,31

Epoxy CC-M (2 kg; 18kg)
Lac de acoperire mat pe bază de apă.
Potrivit pentru acoperirea suprafețelor din beton, ca strat de protecție peste sisteme epoxidice, a pereților peste zugrăveli lavabile, a lemnului
și a diferitelor suprafețe din plastic. Are duritate bună și rezistență la zgârieturi. La pardoseli poate fi folosit doar în zonele cu solicitare redusă.
La interior. Incolor.
CONSUM NORMAT

AMBALARE

AMBALARE/PACHET (KG)

PREȚ DE LISTĂ (TVA INCL.)

0,1kg/m2

găl. 2kg

găleată / 2

198,54

0,1kg/m2

găl. 18kg

găleată / 18

1749,73
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COD PRODUS

I. Expertize
Expertize şi recomandări privind renovarea monumentelor istorice
Restaurarea monumentelor istorice este o sarcină complexă. Cunoaşterea prevederilor
specifice pentru monumentele istorice şi colaborarea cu autorităţile care supraveghează
monumentele necesită cunoştinţe temeinice de specialitate. Pentru realizarea de materiale asemănătoare celor originale poate fi nevoie şi de dezvoltarea unui anumit produs.
Compoziţia expertizei tehnice este definită de starea monumentului şi prevederile aflate
în vigoare. Rezultatele evaluării din cadrul expertizei privind clădirea stabilesc etapele
renovării.

Expertiză şi recomandări privind renovarea clădirilor
Renovarea faţadelor clădirilor necesită evaluare individuală pentru fiecare caz în parte. Starea faţadei şi gradul de degradare vor stabili şi compoziţia
expertizei tehnice. Astfel, recomandarea de renovare poate fi bazată şi pe mai multe tipuri de expertize.

Expertiză şi recomandări privind renovarea clădirilor expuse la săruri şi umiditate:
Lucrările de proiectare şi executare se încep după acordul clientului privind soluţiile propuse. La nevoie, se va solicita şi părerea inspectorului
pentru protejarea monumentelor istorice. La solicitare putem efectua analize complementare importante. În continuare, sarcina va fi preluată de
consultanţi şi maiștri-instructori experimentaţi:
• diagnosticarea clădirii (prelevare de mostre, analize de laborator, analize)
• realizarea expertizei privind renovarea, în care ne asumăm, în funcție de soluția adoptată și respectarea criteriilor obligatorii
		 de calitate, garanţia în timp pentru produsele noastre
Analizele se realizează în laboratoarele proprii.
Departamentul nostru tehnic asistă la etapele importante pentru realizarea expertizelor și la aplicarea sistemului propus și acceptat de beneficiar. În expertizele noastre abordăm separat problemele privind efectul sării și al apei atât asupra clădirii în ansamblu, cât și direct asupra tencuielii, în vederea obţinerii unei soluţii complexe. Aceste date sunt informaţii decisive în stabilirea soluției finale propuse și pentru exploatarea
ulterioară a clădirii.
Lucrările de renovare sunt susţinute prin prezentări de materiale şi mostre de culori la faţa locului, respectiv de consultanţă şi verificări realizate
în cursul execuţiei.

Înainte
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Recomandări privind termoizolația şi renovarea:
La primirea unei comenzi, stabilim în prealabil, în urma vizitei la faţa locului şi împreună cu clientul, şi dacă este necesar şi cu proiectantul şi
executantul, posibilităţile tehnice existente şi nevoile individuale. Obiectivul nostru este oferirea unei soluţii moderne, durabile şi economice
energetic. Pentru realizarea acestui lucru dispunem de alternative pentru elaborare, după evaluarea diferitelor propuneri privind alegerea tipurilor
de materiale. Stabilirea şi verificarea parametrilor specificaţi şi doriţi se face prin calcularea parametrului U (coeficientul de transfer termic).
Consultanţii noştri experimentaţi fac o propunere tehnică, apoi ajută la luarea unei decizii cu oferte de preţ actualizate. Angajând executantul
calificat şi utilizând materialele şi tehnologiile propuse, Lasselsberger-Knauf oferă o garanţie de 5+5, respectiv 10 ani pentru materialele produse
şi comercializate, în funcție de soluția adoptată și respectarea criteriilor de calitate obligatorii.
Lucrările de renovare, respectiv de termoizolare aferente sunt susţinute prin prezentări de materiale şi mostre de culori la faţa locului, respectiv
de consultanţă şi verificări realizate în cursul execuţiei.
Serviciile oferite de Lasselsberger-Knauf sunt orientate către aspectul estetic complex, durabil, funcţional pe termen lung al clădirii renovate.

Expertize şi recomandări privind renovarea placărilor
Înainte de executarea lucrărilor de placare cu materiale ceramice sau piatră, în urma vizitei la faţa locului şi împreună cu clientul, şi dacă este
necesar şi cu proiectantul şi executantul, analizăm posibilităţile tehnice existente şi solicitările aferente. Obiectivul nostru este să oferim cea mai
potrivită soluţie durabilă şi estetică. Pentru realizarea acestui lucru dispunem de alternative pentru elaborare, după evaluarea diferitelor variante
privind alegerea materialelor. La nevoie, putem oferi recomandări privind hidroizolaţiile aferente placărilor.
Consultanţii noştri experimentaţi pregătesc o ofertă tehnică şi de preţ actualizată colaborând îndeaproape cu echipa noastră de tehnici de aplicaţii
pentru soluţionarea sarcinii.
• determinarea rezistenţei la aderenţă, cu aparat DYNA
• determinarea umidităţii reziduale pe soclu, cu aparat CM
• recomandare privind execuţia placării şi realizarea expertizei producătorului
Produsele noastre verificate în mod continuu corespund cerinţelor europene din domeniu.
Lucrările de placare şi renovare sunt susţinute prin prezentări de materiale şi tehnologii la faţa locului, respectiv de consultanţă şi verificări
realizate în cursul execuţiei.

Expertize
DENUMIRE
Expertize şi recomandări privind renovarea monumentelor istorice
Expertize şi recomandări privind renovarea faţadei clădirilor
Expertize şi recomandări privind renovarea în cazul clădirilor expuse la săruri şi umiditate
Propunere tehnică de termoizolare
Expertize şi recomandări privind renovarea placărilor
Expertiză tehnică privind construirea şi renovarea piscinelor şi a bazinelor termale
Ofertă de preţ detaliată pe elemente

Servicii
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Expertiză tehnică și recomandare de renovare privind construirea şi
renovarea piscinelor şi a bazinelor termale
Din cauza caracteristicilor individuale, situaţia poate fi diferită pentru fiecare piscină în parte. Chiar dacă două bazine olimpice sunt asemănătoare
ca dimensiuni, placarea sau instalaţiile adiacente şi complementare se pot schimba.
Echipa de specialişti Lasselsberger-Knauf este pregătită şi pentru situaţii speciale. Clienţii finali pot conta pe noi chiar şi în etapa timpurie de
proiectare în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor şi a materialelor corespunzătoare. După analize atente şi realizarea ofertei, consultanţii noştri pot
colabora şi la calcularea necesarului de material pentru produsele planificate a fi folosite.
Hidroizolaţiile, adezivii de faianţă, chiturile de rosturi şi materialele de umplutură flexibile şi durabile care corespund chiar şi situaţiilor extreme
se regăsesc în oferta de produse Lasselsberger-Knauf:
• determinarea rezistenţei la aderenţă pe suprafeţe de aplicare
• determinarea umidităţii reziduale, cu aparat CM
• recomandare privind execuţia piscinei şi realizarea expertizei producătorului
Lucrările de egalizare, izolaţie, lipire a plăcilor ceramice sau de rostuire sunt susţinute prin prezentări de materiale şi tehnologii la faţa locului,
respectiv de consultanţă şi verificări realizate în cursul execuţiei.
Produsele noastre verificate în mod continuu în cursul producţiei şi componentele de sistem analizate şi comercializate de firma noastră corespund
şi cerinţelor europene.
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II. Închirieri utilaje
Asigurăm partenerilor posibilitatea de închiriere a echipamentelor în condiţii avantajoase.
Pentru informaţii detaliate apelaţi la reprezentanții noştri de vânzări!

PFT
HM-5
(Malaxor cu ax orizontal)
pentru mortare de zidărie

Silomat
(Transportor materiale uscate)
pentru tencuieli

Ritmo M
(Maşină de tencuit)
pentru tencuieli + glet

Ferro 100
(Malaxor şapă)
pentru șape
Şapă FE Largo

G5c / G4 X Smart
(Maşină de tencuit)
pentru tencuieli

Alimentare electrică
Cablu de alimentare
Capacitate de malaxare
Alimentare cu apă

400 V, 16 A
5x2,5 mm²
45 l/min. 60 l/min.90 l/min.
racord Geka 3/4” 2,5 bari

Alimentareelectrică
Cablu de alimentare
Diametru furtun de transport
sau
Distanţă de transport recomandată
Capacitate de transport

400 V, 32 A
5x4mm²				
40/60 20 ml cauciuc 			
40/60 25 ml spiralat
75 ml, max: 100 ml
20 kg/minut

Alimentare electrică
Cablu de alimentare
Alimentare cu apă
Capacitate de transport
Presiune de transport
Distanţa de transport

230 V, 32 A
3x2,5mm²
1/2” min. 2,5 bari 			
4 -14 l/min.
max. 15 bar				
max. 15 m

Alimentare electrică
Cablu de alimentare
Alimentare cu apă
Diametru furtun de transport
Diametru furtun de retur
Distanţa de transport
Capacitate de transport

400 V, 32 A
5x4mm²
racord Geka 3/4” min 4 bari 		
50 mm
35 mm
100 m
100 l/min

Alimentare electrică
Cablu de alimentare
Alimentare cu apă
Capacitate de transport
Presiune de transport
Distanţa de transport

400 V, 32 A
5x4 mm²
3/4” min. 2,5bari 			
35 -85 l/min.
max. 30 bar
50 /30 m

Servicii
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AquaStop ..................................................
AquaStop Band .........................................
AquaStop Flex ...........................................
AquaStop Flex M .......................................
AquaStop Plus ...........................................
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24
24
24
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B
Bandă perimetrală pentru șapă ................
Basis .........................................................
BauKleber .................................................
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C
CaStone W ................................................
CaStone W Top ..........................................
Colorin ......................................................
Colorin Rock ..............................................
Colorol ......................................................
CT-Fix .......................................................
CT-Max .....................................................
CT-Max T ..................................................
CT-Mix .....................................................
D
DekorTOP .................................................
Drain Estrich ............................................
E
Edelputz Extra .........................................
Egalisation ..............................................
EpoxiCol 2K .............................................
EpoxiCol 2K Dekor ...................................
EpoxiFix 2K .............................................
Epoxy B ..................................................
Epoxy CC-L .............................................
Epoxy CC-M ............................................
Epoxy G ..................................................
Epoxy HK-31 ...........................................
Epoxy HK-39 ...........................................
Epoxy I ....................................................
Epoxy W ..................................................
Estrich FE Largo .......................................
Estrich FE Largo SP ..................................
Estrich Rapid ...........................................
Estrich SF ................................................
Estrich ZE 12 ...........................................
Estrich ZE 20 ...........................................
Estrich ZE 20 Fiber ..................................
Estrich ZE 30 ...........................................
Estrich ZE 50 ...........................................
Eurosan AP .............................................
Eurosan EP .............................................
Eurosan FP .............................................
Eurosan H ...............................................
Eurosan OP .............................................
Eurosan TP .............................................
Eurosan UP ............................................
Eurosan VS ............................................
Eurosan W .............................................

51
51
18
25
9
32
32
32
32

11
49

7
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18
18
21
54
55
55
54
54
55
54
54
49
49
49
32, 51
48
48
49
48
48
39
38
39
39
39
38
39
38
39

F
Feinputz A ...............................................
Feinputz I ................................................
Feinputz Innen W ....................................
Feinputz W ..............................................
Flex .........................................................
Flex M .....................................................
Flex Weiss ................................................
FliessFlex .................................................
For ZE ......................................................

33
33
33
33
19
20
20
20
48

G
Garant W .................................................
Gletti .......................................................
Gletti extra ..............................................
Gres .........................................................
Glettop Plus ............................................

19
10
10
19
10

H
Hobbi Beton ............................................
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I
Innen ......................................................
InterTOP ..................................................
Isofloor ...................................................
Isoputz ...................................................

19
11
51
29

K
Klebespachtel ........................................
kontakt B PLUS ......................................
Kontakt CT .............................................
Kontakt Poren ........................................
Kontakt VS .............................................
Kontakt VS Squash .................................
Kontakt ZE .............................................

13
22, 28, 52
32
28
28
28
52

M
M5 Burkolo ...........................................
M5 Klinker ............................................
M5 Poren ..............................................
M10 Glas ...............................................
MM1 .....................................................
MM3 .....................................................
MM3 Thermo ........................................
MM3 Trass ............................................
MM5 ....................................................
MM10 ...................................................
Mortar de modelare (Kvadervakolat) ...
MP 501 I ...............................................
MP 501 W .............................................
MP 503 A ..............................................
MP Leicht A ..........................................

45
45
45
45
44
44
44
45
44
44
30
29
29
29
30

N
Nivo 10-30 ............................................
Nivo Rapid 3-15 ....................................
Nivo SP 0-20 .........................................
Nivo SP 10-30 .......................................
NivoBond 3-15 ......................................
NivoGrund (EstrichGrund) .....................

50
50
23, 50
50
50
22, 52

NivoPlus 3-15 ........................................
P
PorenFix ..................................................
Premium .................................................
Premium Plus ..........................................
Premium W .............................................
PrimoTOP ................................................
ProCol + ..................................................
ProfiFlex ..................................................
ProfilFix ...................................................
PutzGrund ...............................................
PutzGrund Quarz .....................................

23, 50
45
30
31
30
11
18
20
34
7, 28
7

Q
Quarzsand ...............................................
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R
RapidFlex .................................................
RenDo ......................................................
RenoBet alb .............................................
RenoBet gri ..............................................
Renti ........................................................
Renti Fein .................................................
RockFix ....................................................

20
32
22, 34
22, 34
34, 40
34, 40
25

S
S1 Flex ......................................................
S2 Flex ......................................................
Silicon sanitar ...........................................
SiliconOLA ................................................
SiliconOLA Extra .......................................
SiliconTOP .................................................
Siluette .....................................................
SilverCol ....................................................
Spritzer Classic ..........................................
StreuSand .................................................
StrukturOLA Dekor ....................................
StrukturOLA Primo ....................................
StyroKleber ...............................................
StyroKleber Extra ......................................
StyroTherm ...............................................

21
21
23
8
8
11
21
18
7
53
8
9
13
13
29

T
Thermo Comfort 23° C ..............................
Thermo Comfort 26° C ..............................
ThermoFein ..............................................
ThermoFix .................................................
ThermoWand ............................................
TiefenGrund (1l, 5l, 15l) ............................
Trassputz (Special M) ................................
Trassputz VS (Special G) ............................

31
31
13
13
31
22, 28
38
38

U
Uretan B/L .................................................
Uretan K3 ..................................................

55
55

Z
ZementPutz/Sockelputz ............................

30

Semnificația pictogramelor:
structură drișcuită, cu aspect uniform

rezistent la acizi

structură drișcuită, cu aspect de scoarță de copac

autonivelant

structură stropită

timp de uscare

se utilizează la exterior

interval de temperatură

se utilizează la interior

aplicabil cu pensula

se utilizează la exterior şi interior

aplicabil cu rola/trafaletul

proprietate de difuzie a vaporilor foarte bună

aplicabil prin pulverizare

proprietate de difuzia vaporilor medie

se poate utiliza la pardoseală / sisteme de pardoseli

nu permite difuzia vaporilor

material cu priză rapidă

se aplică manual

utilizabil pe zone / plan orizontal

se aplică mecanizat

utilizabil pe zone / plan vertical

se aplică manual şi mecanizat

...

λ

0.15

WTA

utilizabil la tavane

aplicabil şi în zona de soclu

utilizabil şi în cazul încălzirii în pardoseală

lățimea maximă a rostului

utilizabil şi în cazul încălzirii în perete

rezistenţă la intemperii: 0 steluţe - rezistenţă limitată la intemperii;
1 steluţă - rezistenţă mică la intemperii; 2 steluţe - rezistenţă
medie la intemperii; 3 steluţe - rezistenţă mare la intemperii

cea mai mare dimensiune de placă la care se poate utiliza în siguranţă

conductivitate termică

antimucegai

utilizabil la piscine

antibacterian

parte componentă a sistemului de asanare

anti alge

parte componenta a sistemului WTA

UV

rezistent la radiații UV

TERMOsistem® mineral - parte componentă a sistemului

cu proprietăți de izolație termică

TERMOsistem® polistiren - parte componentă a sistemului

cu proprietăți de izolație fonică

www.lb-knauf.ro

Tel.: 0269 20 6017
Fax: 0269 20 6016

www.lb-knauf.ro
office@lb-knauf.ro

ediția 01 - 2018

RO-Sibiu 550073
Str. Cristian, nr. 38

Produsele le găsiţi la partenerii noştri comerciali.
Informaţii despre reţeaua comercială: www.lb-knauf.ro

