
      

CESAL PREMIUM AUTO-NIVEL
ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ 2 – 10 mm

 Pentru lucrări de egalizare a suprafeţelor în interiorul clădirilor
 Uşor de aplicat
 Se obţin suprafeţe perfect netede
 Pentru grosimi de la 2 la 10 mm
 Practicabil după 10 ore de la turnare

1. Utilizare
Pentru egalizarea suprafeţelor interioare ale şapelor de ciment, ale suprafeţelor de 

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

Compoziţie: ciment, nisip cuarţos, aditivi speciali pentru reglarea proprietăţilor de 
aplicare şi întărire.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

CE  11
Clasificare conform SR EN 13813: 

Şapa pe bază de ciment CT – C35 – F6 – B1.0

Caracteristici Standardul de 
încercări

Criterii de 
admisibilitate

Rezultate obţinute
IIT

Densitate aparenta in stare 
intarita

SR EN 1015-
10:2002 2010 kg/m3

Rezistenţa la incovoiere
SR EN 13892-

2:2003 F 6 6,55 N/ mm2

Rezistenţa la compresiune
SR EN 13892-

2:2003 C 35 35,11 N/ mm2

Aderenta la suport beton 
SR EN 13892-

8:2003 B 1,0 1,23 N/ mm2 

Uzura Bohme
SR EN 13892-

3:2003 A3 1,23 N/ mm2 

Contractia
SR EN 13872: 

2008 -
La 7 zile  - 0,0063
La 28 zile – 0,0313

Încercările iniţiale 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. PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT:
Suprafaţa suport trebuie să fie întărită cu o vechime de cel puţin 28 de zile, curată, 

uscată fără fisuri sau crăpături, aderentă şi compactă, lipsită de grăsimi, rezidiuri 
sfărămicioase, săruri, cu o marcă minim 150. Suprafaţa se desprăfuieşte şi se amorsează 
obligatoriu cu CESAL Premium Amorsă specială pentru şapă autonivelantă. Rolul 
amorsei este cel de a crea o bună aderenţă între stratul de beton şi şapa autonivelantă şi de 
uniformizare a gradul de absorbţie al substratului, evitându-se disparitia prematură a apei 
din sistem.

      4. PREPARARE
Pulberea continuta de un sac (25 kg) se introduce în 4,5 – 4,75 litri apă şi se 

începe amestecarea. Atât recipientul cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Amestecarea 
se face energic, de preferinţă mecanic (cu o bormaşină la care se ataşează un ax cu 
palete), până la obţinerea unui amestec omogen. Se aşteaptă 10 minute pentru 
desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou energic. 

      5. APLICARE:
Şapa autonivelantă se toarnă la consistenţa unei paste fluide pe suprafaţa de 

nivelat, după care se uniformizează pe suprafaţa cu ajutorul unei mistrii. Pe suprafaţa 
şapei turnate nu trebuie să apară o oglindă de apă. Eventualele bule de aer se elimină din 
suprafaţa de şapă cu ajutorul unui trafalet special cu ace de cauciuc după care se 
uniformizează suprafaţa de nivelat cu ajutorul unui dreptar lat.
La suprafeţe mari se vor lăsa rosturi de dilatare (la interval de 4 – 7 m).
Timp de punere în operă: aproximativ 1 oră. 

GROSIMEA STRATULUI: Se va aplica în grosime între 2 şi 10 mm

SUPRAFAŢA DEVINE UTILIZABILĂ: După min. 10 ore, pentru acoperire cu gresie. 
După min. 24 ore pentru montaj de parchet, sau mochetă. La temperaturi sub 20°C timpul 
de întărire se prelungeşte.

6. AMBALARE: în saci de hârtie de 25 kg
                               Pe paleţi de 1200 kg în saci de 25 kg

    DEPOZITARE: în încăperi uscate, aerisite, pe paleţi de lemn
    TRANSPORT: în maşini închise

7. TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile 
ambalajului închis şi depozitării în spaţii 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 – Evitati 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 protecţie corespunzătoare
S 38 – În cazul unei ventilaţii însuficiente se utilizează echipament de protecţie 
corespunzător pentru asigurarea respiraţiei


