
ANA 32 este un mortar de tencuială pe bază de lianţi minerali, premixat, având în 
compoziţie ciment, nisip cuarţos, nisip de calcar, var, aditivi speciali pentru reglarea 
proprietăţilor de aplicare.

Prezentarea produsului

Încercările iniţiale de tip au fost executate în Laboratorul 
INCERC, notificat, NB 1841, 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 şi OHSAS 18001 :2008.

ANA 32 - MORTAR DE TENCUIALĂ 
PE BAZĂ DE CIMENT -  VAR

CU APLICARE MECANIZATĂ pentru interior

FIŞA TEHNICĂ  AM32 / 2011

Caracteristici technice

Caracteristici Standardul de 
încercări

Densitate aparentă
în stare întărită

SR EN 
1015-10:2002

Rezistenţă la compresiune SR EN 
1015-11:2002

SR EN 
1015-12:2002

Rezultate obţinute 
IIT

Criterii de 
admisibilitate

CS II

 Valoare declarată

W0

Aderenţă şi mod
de rupere

Absorbţia de apă prin
capilăritate

A1Reacţia la foc

SR EN 998-1: 2004
Mortar pentru tencuire de uz general (GP), 

utilizare interioară09

www.cesa l . ro

Produsul este destinat lucrărilor de tencuire – finisare a suprafeţelor interioare din 
beton, beton usor, BCA, precum şi reparaţii de tencuieli uscate pe baza de ciment, 
ciment-var. Aplicarea se poate face cu maşini de tencuit sau manual. 

Domeniu de utilizare
31330kg/  m

Se verifică starea pereţilor, se elimină eventualele ieşiri exagerate de 
mortar de zidărie, se elimină exfolierile, impurităţile şi praful de pe 
pereţi.
Se montează canturile protectoare de colţuri şi se aplică o protectie de 
folii şi banda adezivă pe uşi şi geamuri.
Se pregătesc plase de fibră de sticlă având o lăţime şi lungime cu 
minim 10 cm mai mare pentru armarea porţiunilor de perete 
neabsorbante, de exemplu porţiuni de grinzi de lemn sau de beton. 

Pregătirea suprafeţei suport

SR EN 
1015-18:2002

SR EN 13501-1

22,0N/m  m

20,6 N/m  m
CF-B

20,7 kg/  m
1/2min  

25 kg
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INTERIOR

MORTAR
DE TENCUIALA

Aplicabil manual sau mecanizat
Dintr-o singură mână se realizeaza
aplicarea mortarului şi finisarea
Aplicabil 2,5 - 3,5 cm grosime
într-un singur strat
Suprafaţa super-finisată 
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CSII
EN 998-1 

Clasificare conform

M O R T A R E D E T E N C U I A L A

6-35 mm

�Aplicabil manual sau mecanizat
�Dintr-o singură mână se realizeaza aplicarea mortarului şi finisarea
�Aplicabil 2,5 - 3,5 cm grosime într-un singur strat
�Suprafaţa super-finisată 
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Protecţia mediului: ANA 32 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”.

 Preparare - Aplicare

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

    Termen de valabilitate 

    Precauţii

    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.

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

A.      Mecanică cu maşina de tencuit: 
Se reglează cantitatea apei dozate conform necesarului de apă (23 - 25%) şi se aplică 
mortarul la grosime finală. Se uniformizează grosimea cu un dreptar, după care se 
lasa pâna se întăreste puţin tencuiala aplicată ( circa 3 ore). Când la pipăit nu mai este 
moale tencuiala, se îndreaptă suprafata cu un trafalet. Se stropeşte uşor şi se 
drişcuieste cu o drişcă din burete roşie. După circa 30 minute se poate finisa.
B.      Manuală: 
Conţinutul unui sac de ANA 32 de 25  kg se introduce în 6 – 8 litri de apă curată. 
Amestecarea se face energic, de preferinţă mecanic. Se continua operaţia pâna la 
obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor lucrabil. Se lasă în repaus 10 minute, 
după care se amestecă din nou energic. Se aplică în mod clasic pe perete, urmând 
aceleasi faze de prelucrare ca şi în cazul aplicării mecanizate
Durata de uscare este de minim 7 zile pentru fiecare centimetru grosime de strat 
aplicat la o temperatură de 20°C.
             Timpul de găleată este de aproximativ 3 ore.

Curăţarea maşinii de tencuit şi a ustensilelor folosite se realizează cu apă înaintea 
întăririi. 

 Temperatura de lucru

o oîntre +5 C şi + 30 C. 
La temperaturi ridicate, se recomandă umezirea suprafeţei înainte de aplicare.

2CONSUM SPECIFIC:  9-12 kg/m  pentru fiecare cm grosime

M O R T A R E D E T E N C U I A L A

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
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Tabelul cu Frazele de risc nu se trece in noua FT
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