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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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DOMENIU DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PUNEREA ÎN OPERĂ

RECOMANDĂRI GENERALE

DATE TEHNICE

Mortar uscat, utilizat  ca mortar de zidărie de pat subţire, pentru BCA sau panouri plane de zidărie, la pereţi portanţi sau de compartimentare.

Nr. articol: K00501001

Tipul produsului 
Mortarul M5 Poren (clasa M5Z) este un mortar uscat, predozat în 
fabrică, pe bază de var – ciment. Se aplică manual.

Consum foarte redus de mortar; aderenţa sporită.

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, stabil, să nu fie îngheţat.

Conţinutul unui sac se amestecă în malaxorul cu cădere liberă 
sau cu malaxoare orizontale (ex. PFT HM Serie) cu cca. 7,5 

l apă curată. Suportul se umezeşte în prealabil. M5 Poren 
se aplică manual cu dispozitive specifice (sania de mortar), 

după care se piaptănă folosind gletiera cu dinţi. Este interzisă 
amestecarea mortarului cu alte materiale.

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă 
amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura ae-
rului, a suportului  şi a mortarului aplicat,  atât în timpul 

prelucrării cât şi în timpul procesului de priză să fie între 5°C 
şi 25°C. Zidăria proaspăt realizată se va proteja de ploaie, 
soare puternic, curenţi puternici de aer sau îngheţ.

Se or respecta şi prevederile fişelor tehnice ale materialelor cu 
care mortarul interacţionează.

Granulaţie maximă:   1,2 mm
Rezistenţa la compresiune:  > 6 N/mm2

Rezistenţa la încovoiere:   > 1,5 N/mm2

Aderenţa:    > 0,2 N/mm2 
Randament:    1 sac (25 kg) = cca. 16 l mortar umed
Lucrabilitate cu materialul preparat:  cca. 2 ore

Consum:  funcţie de tipul şi dimensiunile materialelor pt. zidărie
Mod de livrare:  saci de 25 kg, europalet de 1,2 to înfoliat pentru protectie contra 

umidităţii şi radiaţiilor UV. 
Depozitare:   Poate fi depozitat timp de 1 an, uscat, pe suport de lemn, în 
  ambalaj original, nedeteriorat, chiar şi în spaţiu deschis.

M5 Poren MORTAR ADEZIV PENTRU ZIDĂRIE DIN BCA

Nr. articol: K00501001

Tipul produsului 
Mortarul M5 Poren (clasa M5Z) este un mortar uscat, predozat în 
fabrică, pe bază de var – ciment. Se aplică manual.

Consum foarte redus de mortar; aderenţa sporită.


