
 
 

 

Cesal Premium GIPS FIX 
Adeziv pentru fixarea plăcilor din 

gipscarton 
 

Fişa tehnică CP 027 
 

 

 - bună aderentă 

 - o bună plasticitate 

 - timp de priză optim 

 - contracţie redusă 
 

1. PREZENTAREA PRODUSULUI 
Cesal Premium GIPS FIX este un produs pe bază de ipsos, var,  adaosuri minerale, 
aditivi modificatori pentru îmbunătăţirea proprietăţilor aderenţă şi de aplicare. 
 

2. UTILIZARE:  
Pentru lucrări în interior, la fixarea plăcilor de gips - carton pe un substrat din beton, 
cărămidă, BCA, blocuri ceramice, tencuială pe bază de ciment –var, tencuială pe bază 
de ipsos etc. 
Se obţin rapid suprafeţe perfect netede ce se vor finisa cu glet  superfin pe bază de 
ipsos, înainte de aplicarea produsului decorativ (de exemplu vopsea lavabilă) 
 

3. CARACTERISTICI TEHNICE:  

 
CE 14 

 
SR EN 12860 : 2003 

Liant – adeziv pe bază de ipsos pentru plăci  de ipsos 
 

 
Caracteristici 

 
Standardul de 

încercări 

 
Prevederile din 

standard 

Rezultate obţinute la 
încercările iniţiale de 

tip (IIT) 

 
Granulatie maxima 

 
SR EN 13279-

2:2005 

 
≤ 0,4 mm 

 
< 0,4 mm 

 
Inceput de priză, min. 

 
SR EN 13279-

2:2005 

 
45 

 
50 

Rezistenţa termică SR EN 
12860:2003 

 
< 0,5 m2K/W 

 
0,08 

Aderenţa SR EN 
12860:2003 

rupere în placa de 
gipscarton 

rupere în placa de 
gipscarton 

pH SR EN 
12860:2003 

6,5 – 10,5 7 

Continut de SO3 SR EN 
12860:2003 

≥ 35% 50% 

Reacţia la foc SR EN 13501-1     A1 
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Incercările initiale de tip au fost executate in Laboratorul Central, notificat, NB 2011,  
raport  nr. 72/25.03.2011 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  
 
TEMPERATURA DE LUCRU : între +5°C şi +30°C.  
 
4. PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT: 

       Suprafaţa suport trebuie să fie maturată, curată, aderentă şi portantă, lipsită de grăsimi, 
pulberi, rezidiuri sfărămicioase. Se vor îndepărta prin periere orice straturi sau resturi de 
materiale ce ar putea afecta aderenţa la substrat. 
Suprafeţele puternic absorbante se amorseaza cu ANA Amorsa Universală. 
 La aplicarea pe suprafeţe cu absorbţie redusă de apă, sau acoperite cu produse ce reduc 
aderenţa, se va trata suprafata cu Ana amorsă pentru beton. 
       

5. PREPARARE:  
Conţinutul unui sac de 20 kg se introduce în 10 – 11 litri apă curată. După umectarea 
produsului, se amestecă energic, cu un amestecător mecanic. Se continuă operaţia până la 
obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil. Pasta obţinută se lasă în repaos 
5-10 minute şi se amestecă din nou energic. Timp de lucru maxim  40 minute pentru pasta 
preparată. 
 

6.  APLICARE: 
 Placa de gipscarton se aşează în poziţie orizontală lângă perete. Adezivul astfel obţinut se 
întinde în benzi de aproximativ 10 cm lăţime pe conturul unei feţe a plăcii de gipscarton şi în 
puncte în interior distribuite uniform pe toată suprafaţa la distanţa de 30 – 40 cm, vertical şi 
orizontal.  Petele trebuie să aibă circa 10 cm în diametru şi 2 cm grosime. 
Se aşează pe perete placa de gips carton şi se apasă uşor cu dreptarul, până la obţinerea 
planeităţii şi verticalităţii. Ajustarea poziţiei plăcilor trebuie să se realizeze în maxim 10  - 15 
minute. 
 
Consum specific:  4 - 5 kg/m2 de placă de gipscarton, funcţie de suprafaţa suport şi modul de 
aplicare. 
 
 7.  AMBALARE: în saci de hârtie de 20 kg 

       Pe paleţi de 960 kg în saci de 20 kg 
 

    DEPOZITARE: în încăperi uscate, aerisite, pe paleţi de lemn 
    TRANSPORT: în maşini închise 
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8.TERMEN DE VALABILITATE: 6 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi 
depozitării în spaţii uscate 
 
9. PRECAUŢII : 
Protecţia mediului: este un produs ecologic, nepoluant; nu conţine substanţe sau deşeuri 
periculoase şi nu afectează sănătatea oamenilor şi mediul înconjurator în timpul exploatării.  
 
Securitatea muncii: Nu se va inghiti! In cazul contactului cu ochii se va spala cu multa apa si 
se va consulta medicul. In cazul ingerarii accidentale se va consulta imediat medicul caruia i 
se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc in „Fişa cu date de securitate”. 
 
 


