
ANA 61 este un produs premixat pe bază de lianţi minerali, avînd în compoziţie 
ciment, nisip cuarţos, pigmenti, aditivi pentru reglarea proprietăţilor de aplicare.

Prezentarea produsului

Încercările iniţiale de tip au fost executate în Laboratorul 
central,  calitatea produsului fabricat este verificată conform 
Programelor de încercări în laboratorul producătorului 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.

ANA 61 - PARDOSEALĂ 
INDUSTRIALĂ COLORATĂ

FIŞA TEHNICĂ  AM61 / 2011

Caracteristici technice

Caracteristici Standardul de 
încercări

Rezistenţa Rc. Min. 
(marca) SR EN 1348:2001

Rezistenţa la 
încovoiere Ri

Rezultate obţinute 
la încercările iniţiale 

de tip (IIT)

Prevederile din 
standard

C80

F10

Rezistenţa la uzură 
Bohme

Rezistenţa la foc

SR EN 13813:2003 
CT-C80-F10-A3

P A R D O S E A L Ă 

www.cesa l . ro

Produsul este destinat obţinerii unei pardoseli rezistente şi durabile în hale 
industriale şi în încăperi cu circulaţie intensă (magazine, depozite, şcoli, spitale etc.). 
Datorita modului de aplicare se obtin suprafete foarte netede, cu o mare rezistenţa la 
uzură şi aspect decorativ asigurat prin culoare: gri închis sau deschis, roşu oxid, maro 
sau verde.

Domeniu de utilizare

     A3 3,2 /50 3 2cm cm

A1

11

SR EN 1348:2001

SR EN 1348:2001

SR EN 13501-1

2    11,89 N/mm

2     86,8 N/mm

Se toarnă un strat de beton  B 250 sau B 300. Suprafaţa betonului se 
uniformizează cu o riglă dreaptă, se vor umple golurile rămase fără 
material. După întărirea betonului în aşa fel încât să reziste la 
greutatea omului şi să dispară oglinda de apă, se presară amestecul de 
PARDOSEALă INDUSTRIALĂ COLORATĂ – ANA 61, în grosime de circa 
2,5 – 3,0 mm. Se lasă să se umezească din apa betonului proaspăt şi se 
prelucrează suprafaţa cu ajutorul unei gletiere mecanice (elicopter) 
respectiv colţurile cu o gletieră manuală. Se repetă operaţia de 
gletuire periodic în intervale de 30 minute până la întărirea completă a 
betonului (circa  8 - 12 ore). După minim 72 de ore de la turnare se vor 
tăia spaţii de dilatare în pardoseală, conform proiectului de execuţie.

Pregătirea suprafeţei suport şi aplicare 

25 kg

61
11

CT–C80–F10–A3

EN 13813
Clasificare conform

PARDOSEALA
INDUSTRIALA

Uşor de aplicat
Duritate ridicată
Aderenţă foarte bună
Rezistenţă ridicată la uzură 
Finisaj în diverse culori

COLORATA

�Uşor de aplicat, mecanizat cu elicopterul
�Duritate ridicată
�Aderenţă foarte bună
�Rezistenţă ridicată la uzură 
�Finisaj în diverse culori

2,5-3,0 mm



Protecţia mediului: ANA 61 este un produs ecologic, nepoluant; nu 
conţine substanţe sau deşeuri periculoase şi nu afectează sănătatea 
oamenilor şi mediul înconjurător în timpul exploatării. 

Securitatea muncii: Nu se va inghiţi! În cazul contactului cu ochii se 
va spăla cu multă apă şi se va consulta medicul. În cazul ingerării 
accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta 
ambalajul. Date precise se găsesc în „Fişa cu date de securitate”.

    Precauţii

     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.

Grup PoloniaMembru al

Adezivi. Mortare uscate.Termosisteme.
Lacuri si vopsele.Sulfat de aluminiu. www.cesal.ro

CESAL S.A.
410605, ORADEA, Şos. Borşului nr. 31 
Nr. Ord. Reg. Com: J05/73/1998, C.U.I. RO10094592
Capital soc. ef. varsat: 2.175.117 lei
Tel./fax.: + 40 259 452 845
E-mail: office@cesal.ro

 Consum specific

23 – 4  kg/m .

P A R D O S E A L Ă 

12 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi depozitării în spaţii 
uscate

    Termen de valabilitate S 2

S 22

S24/25

S 26

S 37

S 38

R 36/37/38

R 43           

Fraze de securitate

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

A nu se înhala praful

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii

În caz de contact cu ochii, se spală imediat 
cu multă apă şi se consultă medicul 

În cazul unei ventilaţii însuficiente se utilizează 
echipament de protecţie corespunzător 

pentru asigurarea respiraţiei

A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare

Iritant pentru ochi căile respiratorii şi piele

Prin contact cu pielea poate da sensibilitate

Fraze de risc

Temperatura de lucru

Între +5°C şi +30°C. 

Ambalare
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