
 

 

 

 FISA TEHNICA MUCP24 

 

 

CESAL PREMIUM ELASTYK ALB 

ADEZIV  FLEXIBIL pentru PLACĂRI CU MARMURĂ  

ŞI PIATRĂ NATURALĂ 
 

 

 Pentru lucrări de placări cu marmură sau piatră naturală în interior sau exterior  

 Pentru scări, balcoane, faţ ade, socluri, terase şi şeminee 

 Nu modif ică culoarea naturală a plăcii de marmură sau de piatră  

 Pentru lucrări cu elemente din mosaic sau st iclă 

 Aderenţ a ridicată C2 şi deformabilitate S1  

 Recomandat şi pentru placări pe substraturi dif icile, - panouri OSB, plăci de gipscarton, placări déjà 

existente 

 

1. Utilizare: 

Destinat montării plăcilor din marmură sau piatră naturală în interior sau exterior, pe diferite suprafeţ e 

support: 

-  suporturi minerale rugoase (tencuială cu ciment şi var, BCA, şapă de beton etc.) ,  

- suprafeţ e deformabile ca plăci de gipscarton, OSB pregătite corespunzător, pardoseli din lemn  

-  pe suprafete expuse unor condiţ ii de umiditate ridicată şi temperatură între -30° C şi +  70° C, 

-  deasemenea la aplicarea plăcilor peste pardoseală încălzită sau pereţ i încălziţ i 

     Adezivul este recomandat f ixării plăcilor de dimensiuni mici, medii sau mari cu absorbţ ie ridicată.  

Compoziţ ie : ciment alb, f ileri, adit ivi pentru îmbunătăţ irea proprietăţ ilor.  

 

2. CARACTERISTICI TEHNICE 

Adeziv pe bază de lianţ i minerali îmbunătăţ it, deformabil, cu alunecare redusă şi timp deschis 

extins 

 

CE  12 Clasificare conform SR EN SR EN 12004 : 2008 

Adeziv pe bază de lianţ i minerali tip C2TES1  

 

 

Caracteristici 

 

Standardul de 

încercări 

 

Prevederile din 

standard 

Rezultate 

obţ inute la 

încercările iniţ iale 

de tip (IIT) 

 

Aderenţ a iniţ iala prin tracţ iune 

 

SR EN 

1348:2001 

 

≥ 1,0 N/ mm2 

2.02  N/ mm2 

Aderenţ a prin tracţ iune după 

îmbătrânire sub acţ iunea căldurii 

 

SR EN 

1348:2001 

 

≥ 1,0 N/ mm2 

 

1,08 N/ mm2 

Aderenţ a prin tracţ iune după 

imersare în apă 

 

SR EN 

1348:2001 

 

≥ 1,0 N/ mm2 

 

2.47 N/ mm2 

Aderenţ a prin tracţ iune după cicluri 

de îngheţ -dezgheţ  

 

SR EN 

1348:2001 

 

≥ 1,0 N/ mm2 

 

 2,34N/ mm2 



 

 

 

Timp deschis (open t ime) 

 

SR EN 

1346:2002 

≥ 0,5 N/ mm2 

după 30 minute 

1,42 N/ mm2 

după 30 minute 

 

Alunecare 

SR EN 1308 <  0,5 mm 0,35 mm 

Deformaţ ia transversală SR EN 12002 ≥ 2,5 mm şi <  5 mm 2,82 mm 

    

 

Incercarile initiale de tip au fost executate în Laboratorul Central, notificat, NB 2011  , calitatea 

produsului fabricat este verificată conform Programelor de încercări  în laboratorul producatorului SC 

CESAL SA  

Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat, certificat conform EN ISO 9001 :2008, 

EN ISO 14001 :2004 si OHSAS 18001 :2008 

 

3. PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT: 

      Suprafeţ ele noi, din tencuieli pe baza de ciment – var şi şape pe bază de ciment  trebuie să f ie 

maturate (minim 28 de zile) 

Suprafetele vechi se verif ică dacă prezinta o rezistenţ ă corespunzatoare pentru a suporta o placare. 

Daca prezintă denivelări mai mari de 5 mm se repară  în prealabil cu adeziv. 

Suprafeţ ele puternic absorbante, ca plăci de gipscarton, se amorseaza cu ANA Amorsa Universală. 

Suprafeţ ele plăcilor din OSB se amorsează în prealabil cu ANA Amorsa de contact pentru beton. 

Suprafeţ ele se curaţ ă de praf, murdărie, urme de grăsimi sau vopsea şi degresează.  

În cazul placării peste o suprafaţ ă netedă, ca faianţ ă veche, mozaic, acestea se degresează în prealabil, 

se usucă, după care se aplică un strat aderent de 0,5 – 1 mm grosime din pasta de adeziv (pentru 

crearea unei punţ i de aderenţ ă) şi se lasă t imp de 24 ore pentru întărire, după care se  înt inde pasta cu 

ajutorul glet ierei cu dinţ i, şi se f ixează plăcile ceramice.  

 

TEMPERATURA DE LUCRU : între + 5° C şi + 30° C. Se va evita aplicarea in bătaia directă a razelor 

solare. 

 

      4. PREPARARE 

Continutul unui sac de adeziv  se introduce în 7 – 7,5 lit ri  apă curată. Amestecarea se face energic, de 

preferinţ ă mecanic, până la obţ inerea unui amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil. Se lasa în  

repaos 5 minute după care se amestecă din nou energic. Timp de punere în operă: aproximativ 2,5 ore.  

 

5. APLICARE: 

Se aplică pe suprafaţ a suport  pasta de adeziv preparată într-un strat cu grosimea de 2 – 10 mm. Se 

înt inde cu glet iera (partea netedă), după care se greblează cu partea canelata de 6 - 10 mm lăţ ime şi 

adâncime în funcţ ie de mărimea plăcilor aplicate. Se f ixează plăcile ceramice prin apasare usoară, cu 

mâna.  

Se f ixează plăcile ceramice prin apasare usoară, cu mâna. Pentru placarea pereţ ilor, suprafaţ a de contact 

dintre adeziv şi placă t rebuie să f ie de minim 2/3 din suprafaţ a plăcii. Pentru placarea pardoselilor 

încălzite şi a suprafeţ elor exterioare se recomandă ca aderenţ a să se realizeze pe întreaga suprafaţ ă de 

contact dintre adeziv şi placa ceramică.  

Reajustarea poziţ iei plăcii t rebuie să se realizeze în maxim 20 minute. 

Datorită alunecării reduse, poate f i adoptat modul de placare de sus înspre bază a pereţ ilor vert icali cu 

plăci ceramice de dimensiuni medii, pentru a evita expunerea inestet ică a plăcilor tăiate.   

Rosturile se închid după min. 24 ore de la aplicarea plăcilor. Orice alta lucrare pe suprafaţ a placată se 

poate efectua după min. 72 ore.  

 

Consum specific: 3 – 6  kg/m2 funct ie de mărimea plăcilor ceramice, suprafaţ a  de contact şi a grosimii 

stratului de adeziv aplicat. 
    



 

 

Dimensiune placă 

[cm] 

Dimensiune dinţ i glet ieră 

[mm] 

Consum specif ic, 

2/3 suprafata de 

contact [kg/m2] 

Consum specif ic  

1/1 suprafata de contact 

[kg/m2] 

15 x 15 6 2 3 

20 x 30 8 3 5 

30 x30 8 - 10 4 - 6 6 - 8 

40  x 40                      10 6 8 
 

 

 

 

6. AMBALARE: în saci de hârt ie de 25 kg 

                               Pe paleţ i de 1200 kg în saci de 25 kg 

 

    DEPOZITARE: în încăperi uscate, aerisite, pe paleţ i de lemn 

    TRANSPORT: în maşini închise 

 

7. TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţ iei, în condiţ iile ambalajului închis şi depozitării 

în spaţ ii uscate 

 

8.1 Fraze de risc 

R 36/37/38 – Iritant pentru ochi căile respiratorii şi piele 

R 43                - Prin contact cu pielea poate da sensibilitate 

8.2. Fraze de securitate 

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

S 22 – A nu se înhala praful 

S24/25 – Evitat i contactul cu pielea si ochii.  

S 26 – În caz de contact cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.  

S 37 – A se purta mănuşi de protecţ ie corespunzătoare 

S 38 – În cazul unei vent ilaţ ii însuf iciente se ut ilizează echipament de protecţ ie corespunzător pentru 

asigurarea respiraţ iei 

 

 


