
 
 

 

          

 
   
 
 
       

CARACTERISTICI 

 Pentru lucrări de termoizolaţie de 
pereţi în interiorul sau exteriorul 
clădirilor 

 Adeziv “2 in 1” pentru lipirea plăcilor 
de EPS şi înglobarea plasei de fibră de 
sticlă precum şi şpăcluirea  suprafeţei 

 Aderenţa foarte bună 

 Lucrabilitate deosebită, produs 
renforsat cu două tipuri de fibre  

 Rezistenţă la crăpare şi lovire 

 Bună permeabilitate la vapori 

 
SAC 22,5 KG 

 

CONSUM SPECIFIC 

DEPINDE DE PROPRIETĂŢILE 
SUPRAFEŢEI SUPORT 
PENTU FIXAREA PLĂCILOR: 4 - 5 
KG/M². 
PENTRU  INGLOBAREA PLASEI ŞI 
ŞPĂCLUIRE: 3 - 4 KG/M². 

DESCRIERE  

ANA 14+ cu fibre este un adeziv pe bază de lianţi minerali, premixat, avînd în 
compoziţie ciment, nisip cuarţos, aditivi pentru reglarea proprietăţilor de aplicare, 
fibre celulozice și PP pentru îmbunătăţirea elasticităţii stratului spăcluit.  

UTILIZARE 

Produsul se utilizează în interior sau exterior, pentru lipirea plăcilor de polistiren 
expandat, la fixarea plasei de fibră de sticlă şi la netezirea suprafeţei . 
 Se poate aplica pe pereţi vechi şi noi, din beton, cărămidă, BCA sau pe tencuială var -
ciment. 

PREGĂTIREA SUPORTULUI 

Suprafeţele noi, din tencuieli pe baza de ciment – var şi şape pe bază de ciment  trebuie să 
fie maturate (minim 28 de zile) 
Suprafetele vechi se verifică dacă prezintă o rezistenţă corespunzătoare pentru a 
suporta o placare. Suprafeţele  foarte neregulate se tencuiesc în prealabil pentru a 
asigura planeitatea. 
Suprafeţele se curaţă de praf, murdărie, urme de grăsimi sau vopsea şi degresează. 
Dacă suprafeţele sunt acoperite de mucegai sau ciuperci, aceasta curăţă şi se 
tratează cu produse specifice, ATLAS MYKOS NR 1 sau ATLAS MYKOS PLUS. 
 
Suprafeţele puternic absorbante se amorseaza: 
- cu Cesal UNI GRUND, ATLAS UNI-GRUNT sau ATLAS UNI-GRUNT PLUS– când 
suportul  are absorbţie excesivă sau inegală 
- cu ATLAS GRUNTO-PLAST – când suportul are absorbţie redusă sau este acoperit cu 
straturi ce limitează aderenţa 
Panourile de EPS se curăţă şi se desprăfuiesc înainte de aplicarea adezivului. 
     Adezivul A14+ nu se recomanda in cazul panourilor din polistiren extrudat. 

ANA 14+ CU FIBRE 
ADEZIV 2IN1 PENTRU POLISTIREN  
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TERMEN DE 
VALABILITATE 

12 luni de la data fabricației, în condițiile 
ambalajului închis și a depozitării 
corespunzătoare 
 

AMBALARE SI 
DEPOZITARE 

AMBALARE: în saci de hârtie de  22,5 kgș 
pe paleţi de 1215 kg în saci de 22,5 kg. 
DEPOZITARE: în încăperi uscate, aerisite, 
pe paleţi de lemn TRANSPORT: în maşini 
închise. 
 

PRECAUŢII  

Protecţia mediului: Resturile de material și 
ambalajele goale se vor recicla în 
conformitate cu normele locale în vigoare. 
Pentru mai multe informații consultați 
ultima versiune a Fișei cu Date de 
Securitate. 
Securitatea muncii: Informații detaliate 
referitoare la siguranța utilizării, 
depozitarea și neutralizarea substanțelor 
chimice precum și, măsuri de precauție: 
informații în ceea ce privește datele fizice, 
toxicologice și ecologice, pot fi obținute 
din Fișa cu Date de Securitate a produsului. 
Pentru informații complete va rugăm să 
consultați fișa cu date de securitate. 

DECLARAȚIA DE 
CONFORMITATE 

NR. 014.02/25.05.2020 
 
SC Cesal SA Oradea 
Ediţia 1 Rev 01 / 25.05.2020 

APLICARE 

Continutul unui sac de adeziv se introduce în 5 – 5,2 litri  apă curată. Amestecarea se 
face energic, de preferinţă mecanic, până la obţinerea unui amestec cremos, 
omogen, uşor prelucrabil. Se lasa în repaos 10 minute după care se amestecă din 
nou energic.Timp de punere în operă: aproximativ 2 ore.  
 
a) Lipirea plăcilor de polistiren: se aplică adezivul pe conturul unei feţe a plăcii de 
polistiren şi în 5 - 6 puncte în interior. Se lipeşte placa de perete prin apăsare uşoară, 
cu mâna. Când placa este fixată, contactul dintre adeziv, placă şi substrat trebuie să 
se realizeze în proporţie de minim 60 %. Se aliniază placa cu celelalte prin mişcări 
orizontale şi verticale. Obţinerea suprafeţei finale plane se obţine prin presarea a 
mai multor plăci pe suprafaţă, cu ajutorul unui dreptar. Important: pentru evitarea 
formării punţilor termice, adezivul nu trebuie să  ajungă între plăcile de polistiren. 
După 24 ore, plăcile se fixează cu dibluri, suprafata acestora se acopera cu adeziv 

b) Fixarea plasei din fibră de sticlă şi finisarea:  Adezivul se aplică cu gletiera zimţată. 
Se montează plasa din fibră de sticlă vertical, de jos în sus. Rândurile de plasă se vor 
suprapune pe porţiuni de minim 10 cm. Cu partea dreaptă a gletierei, plasa se 
introduce uniform în stratul de adeziv şi se nivelează. După şpăcluire, profilul plasei 
nu trebuie să fie vizibil, poziţia corectă a plasei este la mijlocul grosimii stratului de 
adeziv. Dacă nu s-a obţinut o suprafaţă perfect netedă, se recomandă aplicarea a 
încă unui strat de adeziv. Uscarea completă are loc în aproximativ 24 ore. Ca strat de 
finisaj se recomandă acoperirea cu tencuieli decorative, după minim 7 zile, în 
condiţii atmosferice corespunzătoare. 
LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE LA O TEMPERATURĂ A AERULUI ŞI A SUPORTULUI DE LA +5OC 
PÂNĂ LA +30OC. UNELTELE FOLOSITE SE SPALĂ CU APĂ IMEDIAT DUPĂ UTILIZARE. 

ASPECTE IMPORTANTE  

Se recomandă evitarea inhalării prafului. În cazul în care s-a produs contact accidental 
cu ochii, se spală cu apă din abundență și se consultă un medic. 
NOTĂ:  Informațiile cuprinse în Fișele Tehnice constituie ghidul de bază pentru utilizarea produsului și nu eliberează de la 
obligația de a efectua lucrările în conformitate cu principiile artei construcțiilor și cu reglementările SSM. În momentul 
ediției prezentei fișe tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea. Actuala documentație tehnică a produsului este 
accesibilă pe www.cesal.ro Informațiile de mai sus constituie instrucțiuni de bază pentru aplicarea produsului și nu îl 
eliberează pe utilizator de obligația de a executa lucrări în conformitate cu principiile de inginerie și cu normele OHSAS. 
La data publicării acestei fișe tehnice, toate cele anterioare devin anulate. Toată documentația tehnică actuală este 
disponibilă la www.cesal.ro. 

DATE TEHNICE 

Caracteristici esențiale 
Standardul de 

încercări  
Criterii de admisibilitate 

Densitate aparenta în stare 
întărita 

SR EN 1015-
10:2002/A1:2007 

1300 kg/m3 

Rezistenţa la intindere prin 
încovoiere 

SR EN 1015-
11:2002/A1:2007 

≥ 2,5 N/ mm2 

Rezistenţa la compresiune SR EN 1015-
11:2002/A1:2007 

≥ 5 N/ mm2 

Rezistenta de aderenţa la 
întindere 

SR EN 1015-
12:2016 

≥ 0,5 N/ mm2 pe beton 
- pe polistiren, rupere in polistiren; beton + 
adeziv+polistiren + plasa rupere in polistiren 

Agrement tehnic AT 002-04/1378-2018. Produsul este fabricat într-un sistem de management integrat, 
certificat conform EN ISO 9001 :2015 si EN ISO 14001 :2015, cu respectarea cerintelor OHSAS 45001:2018

 


