
DOMENII  DE UTILIZARE

• aplicare în strat subøire sub plåci de 
gresie/faianøå pentru lucråri interioare sau 
exterioare

• lipire de plåci izolatoare sau plåci pentru 
protecøie fonicå

• strat de acoperire de protecøie sau izolator

• montarea de plåci din piatrå naturalå, marmurå
sau beton

PROPRIETÅØI

• liant pe bazå de ciment, îmbunåtåøit cu 
material plastic

• utilizabil atât la lucråri interioare, cât μi 
exterioare

• aderenøå foarte bunå pe un strat suport 
portant

• uμor de prelucrat, poate fi aplicat μi peste cap

• se poate aplica pânå la grosime zero

• permite respiraøia stratului suport

• material gata de întrebuinøare, trebuie 
amestecat numai cu apå, poate fi aplicat 
vreme îndelungatå μi are rezistenøe iniøiale
mari

• culoare cenuμie μi este indicat în special 
pentru lipirea plåcilor de gresie/faianøå. 
Pentru mozaic, R34 poate fi livrat μi cu 
ciment alb

• corespunde cerinøelor normei germane 
DIN 18 156

R34

PAGEL®-LIANT DE LIPIT 
GRESIE/FAIANTA



R34

PAGEL®-LIANT DE LIPIT GRESIE/FAIANTA

PUNERE ÎN OPERÅ

STRATUL SUPORT: Stratul suport trebuie så fie stabil,
curat μi portant. Petele de ulei μi impurificårile trebuie
îndepårtate. De obicei nu este necesarå o umezire
prealabilå sau o grunduire.
Neregularitåøi ale suprafeøei stratului suport se pot 
rezolva cu MS05–PAGEL Maså de μpaclu sau
cu MS20–PAGEL Mortar de reparaøie. 
La straturi suport cu capacitate mare de absorbøie sau
la cåråmizi din beton celular este necesarå o grunduire
prealabilå cu un strat de aderenøå.

AMESTECAREA: Mortarul este gata de întrebuinøare
μi se amestecå numai cu apå. Apa se toarnå într-un
recipient curat, se adaugå R34 μi se amestecå încet
cu o bormaμinå cu turaøie micå (max. 400 rot/min) pânå
ce se obøine un amestec plastic μi omogen.

PUNEREA ÎN OPERÅ: Cu un μpaclu zimøat se aplicå
R34 pe stratul suport. Se va amesteca numai atâta
material cât poate fi aplicat în decurs de 45 de minute.
Plåcile de faianøå sau gresie se vor aplica cu o uμoarå
miμcare de împingere în stratul de liant, dupå care vor
apåsa. Dupå 24 de ore rosturile se pot umple cu un
mortar de rost obiμnuit din comerø.
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DATE TEHNICE

TYP R34
Grosimea stratului mm 1–3

Cantitatea de apå % 20–25

Timp de lucru min. cca. 45

Consum (1mm grosime strat) kg/m2 2

Culoare cenuμiu

Rezistenøå la tracøiune conform DIN EN 1348

Depozitare uscatå* 28 d N/mm2 2,0

Depozitare în apå* 28 d N/mm2 1,4

Depozitare la cald* 28 d N/mm2 2,0

Depozitare în 
îngheø-dezgheø alternat* 28 d N/mm2 1,2

*Valoare prescriså 0,5 N/mm2

Determinarea timpului de lucru DIN EN 1346
pozarea plåcilor de gresie

10 Min. Rezistenøå la tracøiune 28 d* N/mm2 1,8

20 Min. Rezistenøå la tracøiune 28 d* N/mm2 1,3

30 Min. Rezistenøå la tracøiune 28 d* N/mm2 1,0

*Valoare prescriså 0,5 N/mm2

Determinarea alunecårii conform DIN EN 1308

Gradul de alunecare* mm 0

*Valoare prescriså � 0,5 mm

Deformare conform DIN EN 12002

Forøå 28 d N 13

Încovoiere 28 d mm 2,2
Atenøie: Toate datele experimentale specificate sint valori de referinøå, determinate 
în unitåøile noastre din Germania. Valori determinate în alte unitåøi pot fi diferite.

Depozitare: 9 luni în ambalaje 
uscate μi închise

Livrare: Saci de 25 kg
Claså de periclitate: Materialul nu este periculos. 

Se va respecta fiμa de securitate
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Datele prospectului, consiliile tehnice μi alte recomandåri se bazeazå pe lucråri numeroase de cercetare, precum μi pe experienøa noastrå. Totuμi ele nu sunt angajante μi nu scutesc clientul de încercarea
aptitudinii materialelor μi a tehnologiei pentru scopul propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 20 °C. Este vorba de valori μi analize medii. La livrare pot apårea abateri.
Serviciile noastre de consilii tehnice vå stau oricând la dispoziøie.
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