
ANA 38 este un mortar adeziv pe bază de lianţi minerali, premixat, având în 
compoziţie ciment, nisip cuarţos, var, aditivi 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 38 - MORTAR ADEZIV 
PENTRU BCA                           

FIŞA TEHNICĂ  AM38 / 2011

Caracteristici technice

Caracteristici Standardul de 
încercări

SR EN 
1015-11:2002

Rezultate obţinute 
IIT

Criterii de 
admisibilitate

SR EN 998-2: 2004
Mortar pentru zidărie, industrial, 

pentru utilizare generală (G) 09

M O R T A R E

www.cesa l . ro

La fixarea prin înzidire a blocurilor de zidărie din materiale uşoare, poroase, de tipul 
betonului celular autoclavizat pentru executarea pereţilor interiori şi exteriori ai 
clădirilor, obţinându-se zidării care asigură o bună izolaţie termică. 
Produsul este caracterizat printr-o bună lucrabilitate, granulaţia fină, aderenţa foarte 
bună, permite aplicarea în strat subţire obţinându-se un consum redus de material şi 
o productivitate marită.

Domeniu de utilizare Densitate aparentă
în stare întărită

SR EN 
1015-10:2002

31200kg/  m

Coeficient de 
permeabilitate la vapori
de apă,μ 

7SR EN 
1015-19:2002

230Durată de lucrabilitate
(minute)

SR EN 
1015-9:2001

pierdere de masă 0%
perdere de rezistenţă

3%
Durabilitate PTE - 07/01.08

A1Reacţia la foc SR EN 13501-1

Rezistenţă la compresiune M5 25,9 N/m  m

SR EN 
1015-12:2002

 Valoare declaratăAderenţă şi mod
de rupere

20,5N/m  m
CP-B

W2Absorbţia de apă prin
capilaritate

SR EN 
1015-18:2002

20,04 kg/  m
1/2min  

15Timp de corecţie
(minute)

SR EN 
1015-9-2001

 5/20

25 kg

38
09

M 5
EN 998-2

Clasificare conform

MORTAR DE ZIDARIE 

Lucrabilitate uşoară,
Aderenţă foarte bună
Permite zidirile cu strat 
subţire de mortar
Permite corecţii ale poziţiilor
blocurilor de BCA timp îndelungat

2-10 mm

BCA

�

�Aderenţă foarte bună
�Permite zidirile cu strat subţire de mortar
�Permite corecţii ale poziţiilor blocurilor de BCA timp îndelungat

Lucrabilitate uşoară

2-10 mm

FT 05/2019

DP 038/CPR/2017



Protecţia mediului: ANA 38 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 înghiţi! 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 

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

Conţinutul unui sac de mortar de 25 kg se introduce în 5 – 6 litri de apă curată. 
Amestecarea se face energic, de preferinţă mecanic. Se continuă operaţia pâna la 
obţinerea unui amestec cremos, omogen, usor lucrabil. (dupa aplicare cu gletiera 
dinţată, stratul de adeziv obţinut nu işi modifică vizibil forma). Se lasă în repaus 10 
minute, după care se amestecă din nou energic.
Timpul de găleată este de aproximativ 3 ore.
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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

Temperatură de lucru

o oîntre +5 C şi + 30 C. Se va evita bătaia directă a razelor solare. La temperaturi ridicate, 
se recomandă umezirea suprafeţei blocurilor de BCA înainte de aplicarea mortarului 
– adeziv.

Consum specific

Aplicare

Blocurile de BCA trebuie sa fie fără ciobituri, curate, fără urme de praf, uleiuri, grăsimi 
sau alte elemente ce pot influenţa negativ aderenţa. Mortarul pentru zidirea în strat 
subţire a blocurilor de BCA  astfel obţinut, se va aplica în straturi subţiri cu gletiera cu 
dinţi - atât în rostul orizontal cât si în cel vertical.
Poziţia blocurilor de zidărie se poate corecta timp de 10-15 minute de la înglobarea 
lor în zidărie.
Timpul în care mortarul aplicat pe suport prezintă aderenţa maximă este de 15 
minute, în condiţii normale şi se poate reduce în cazul temperaturilor mai ridicate şi a 
curentilor de aer uscat şi cald. În cazul formării unei pelicule superficiale de 
neaderenta se procedeaza la reîmprospatarea stratului de mortar prin respatulare.
Curăţarea ustensilelor folosite se realizeaza cu apă inaintea întăririi. 

Grosimea zidului Grosimea stratului de mortar – adeziv
3 mm

12 cm

18 cm

24 cm

cca. 3 - 4 kg/ 2m  

cca. 5 - 6 kg/ 2m  

cca. 7 - 8 kg/ 2m  

M O R T A R E 

hp
Evidenţiere
Tabelul cu Frazele de risc nu se trece in noua FT
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