
CHIT DE ROSTURI EPOXIDIC 
1,5 – 10 mm

• Rezistent la murdărie, pete de grăsimi, sucuri şi sosuri
• Ideal pentru bucătării

• Total rezistent la apă - ideal pentru cabine de duş, băi şi piscine

• Peste încălzire în pardoseală

1. Descrierea produsului:
Gama Cesal Premium Chituri de rostuit epoxidice este destinată rostuirii plăcilor pentru pereţi şi pardoseli (faianţă, gresie, klinker) 
din piatră naturală, aglomerate din piatră şi mozaic. Recomandat pentru rostuirea plăcilor expuse petelor şi spălării frecvente, 
rezistent la murdărie şi agenţi chimici agresivi. Uz intern: în băi, cabine de duş, duşuri, toalete, bucătării, spălătorii, garaje, 
camere de cazan, magazine. Uz extern: balcoane, terase, scări.

2. Caracteristici tehnice
Îndeplineşte cerinţele din EN 13888:2009 pentru mortar pe bază de răsini reactive RG. 
Declaraţie de conformitate număr 009

Caracteristici Standardul de încercări Valori prevăzute
Rezistenţa la încovoiere, in condiţii standard şi după cicluri îngheţ-dezgheţ SR EN 12808-3 ≥ 30 N/mm2

Rezistenţa la compresiune, in condiţii standard şi după cicluri îngheţ-dezgheţ SR EN 12808-3 ≥ 45 N/mm2

Contracţia SR EN 12808-4 ≤1,5 mm/m
Absorbţia de apă după 240 min. SR EN 12808-5 ≤ 0,1 g
Rezistenţa la abraziune SR EN 12808-2 ≤ 250mm3

3. Instrucţiuni de preparare şi aplicare
Preparare: mărimea ambalajelor (pungi şi sticluţe) corespunde cu proporţiile de amestecat recomandate, proporţiile trebuie 
păstrate în cazul utilizării parţiale a materialului. Componenta A (uscată) se amestecă în timp de aprox. 3 min.
Întăritorul (B) se toarnă din sticlă în găleata cu componenta (A). Sticluţa trebuie poziţionată vertical în jos, iar întăritorul se lasă să 
se scurgă liber până fluxul de lichid se opreşte singur. Lichidul rămas pe pereţii sticlei este surplus şi nu trebuie turnat în amestec. 
Se amestecă componentele timp de aprox. 3 min. Se face pauză 5 min. şi se amestecă din nou timp de aprox. 1 minut. Se obţine 
o masă cu consistenţă semi-lichidă şi culoare uniformă (cu ajutorul unui şpaclu se verifică dacă pe pereţii şi pe fundul găleţii nu 
au rămas fragmente amestecate incorect). Pentru amestecare se foloseşte un mixer cu viteză redusă (circa 600 rotaţii/min). Se 
recomandă mişcările de jos în sus în timpul amestecării. 

Aplicare: Chitul de rosturi astfel pregătit trebuie folosit în timp de 30 de min. Se introduce materialul adânc şi uniform între 
rosturi, surplusul de chit se îndepărtează oblic faţă de marginea plăcilor, se profilează. Nu mai târziu de 20 de minute se curăţa 
suprafaţa cu un burete umed şi tare. Apoi se curăţă toată suprafaţa placată cu un burete umed din celuloza care se clăteşte des 
în apă curată. În situaţia în care pe suprafaţa plăcilor apar urme - se curăţă suprafaţa cu apă caldă cu detergent sau spirt. 
Atenţie: rostuirea trebuie începută după ce adezivul cu care au fost lipite plăcile s-a întărit şi când rosturile sunt uscate şi curate. 
În cazul plăcilor a căror suprafaţă este absorbantă şi care pot să se decoloreze, se recomanda efectuarea unui test de rostuire.
Pe aceeaşi suprafaţă se foloseşte chit de rosturi cu aceeaşi dată de producţie şi din acelaşi lot.
Suprafeţele rostuite se pot folosi după 24 de ore.

TEMPERATURA DE APLICARE: între +15 ºC şi +25 ºC. 

LĂŢIMEA MIN/MAX A ROSTULUI: 1,5 - 6 mm (pe pereţi); 1,5 - 10 mm (pe pardoseli).
 
CONSUM: 1,12 kg / 2 m2 pentru plăci de 15x15 cm pentru rosturi cu grosimea de 3 mm.

DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: În ambalaje originale, închise ermetic, în condiţii uscate (cel mai bine pe paleţi), la temperaturi de 
la +10 °C până la +25 °C. Termenul de valabilitate pentru depozitare (în condiţiile specificate) este de 18 luni de la data de 
producţie înscrisă pe ambalaj.

PRECAUŢII
Componenta A.
Conţine componente epoxidice. A se vedea informaţiile furnizate de producător. Iritant. Iritant pentru ochi şi pentru piele. Poate 
provoca iritaţii în contact cu pielea. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul 



acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Aruncaţi surplusul de material şi ambalajul său în 
locuri special amenajate. Purtaţi mănuşi. În caz de înghiţire solicitaţi imediat sfatul medicului – prezentaţi ambalajul sau eticheta.
Componenta B.  
Produs toxic. Provoacă arsuri. A nu se inhala sau înghiţi. Iritant pentru ochi şi piele. Poate provoca iritaţii în contact cu pielea. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi cereţi sfatul medicului. Purtaţi 
îmbrăcăminte corespunzătoare de protecţie, mănuşi şi ochelari de protecţie sau mască de protecţie a feţei. În caz de accident sau 
dacă vă simţiţi rău, consultaţi imediat medicul - dacă este posibil prezentaţi eticheta. Aruncaţi surplusul de material şi ambalajul 
său în locuri special amenajate.

Prezentele informaţii constituie instrucţiuni de bază pentru aplicarea produsului şi nu scutesc utilizatorul de la obligaţia de a lucra 
în conformitate cu bunele practici din construcţii şi a respecta reglementările de Protecţia Muncii în vigoare. 

Producător:
CHEMIKS Sp. z o.o., Łubna 60, 05-532 Baniocha, gm. Góra Kalwaria

Produs pentru:
SC CESAL SA, Oradea, Sos Borsului nr. 31, Romania, 
Tel./fax.: +40 259 452 845, e-mail: office@cesal.ro

Fabricat sub licenţă:
Atlas Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105, Polska
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