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DURAZIV GM 53
PASTĂ DE CHITUIRE GIPS-CARTON ȘI GLET ALB DE FINISAJ
Indicaţii






Pentru îmbinările dintre plăcile de gips-carton
Previne apariţia fisurilor la rosturile de îmbinare, datorită conţinutului mare de fibre de armare
Poate fi folosită pentru şpăcluirea suprafeţelor din gips-carton
Poate fi folosită şi ca adeziv de fixare a plăcilor pe perete
Uşor de aplicat, uşor de nivelat, uşor de finisat
Domeniul de aplicare
Pastă realizată din ipsos aditivat cu răşini şi fibre sintetice, folosită la interior pentru:

umplerea rosturilor de la îmbinarea plăcilor de gips-carton, montate sau nu pe profile
metalice

încărcarea și finisarea în strat de maxim 4 mm a tencuielilor, gleturilor grosiere,
suprafeţelor de beton sau a plăcilor de gips-carton

lipirea plăcilor de gips-carton pe suprafețe verticale, în strat de max. 20 mm, în cazul
în care utilizarea de profile nu este posibilă.
Aplicare

Pregătirea suportului
La chituirea rosturilor dintre plăcile de ghips-carton acestea trebuie să aibă marginile
curate, lipsite de substanţe antiaderente (praf, uleiuri, urme de adeziv). Pentru eliminarea prafului se recomandă
ştergerea marginilor plăcilor cu o cârpă umezită în apă.
La nivelarea și finisarea suprafeţelor suportul trebuie să fie maturat, rezistent, fără părți friabile şi lipsit de substanţe
antiaderente, fără eflorescențe, neîngheţat, uscat şi protejat de umiditate excesivă. Înainte de gletuirea întregii
suprafețe, se vor nivela diferențele de planeitate mari. Straturile de vopsea veche trebuie șlefuite, iar în cazul vopselelor
care se exfoliază acestea trebuie îndepărtate.
Suprafețele puternic absorbante se vor amorsa în prealabil pentru a uniformiza absorbția de apă cu DURAZIV Amorsă
concentrată cu Kauciuc®.
Preparare și aplicare
Conţinutul unui sac de 20 kg se presară în 7,5 – 8 litri apă curată, la temperatura ambientală și se așteaptă aproximativ
1 minut pentru hidratarea întregii cantități de pulbere, după care se amestecă folosind un mixer electric până la
obținerea unei mase omogene, cu consistenţă fină şi cremoasă, fără aglomerări. Se reamestecă după 5 minute şi se
ajustează consistenţa prin adăugare de apă. Se va evita adăugarea pulberii în pastă deoarece se vor forma cocoloașe.
Pentru chituirea rosturilor dintre plăcile de gips-carton, DURAZIV GM53 se întinde în rost folosind un şpaclu metalic
curat. Peste cordonul de pastă astfel format, se aplică o bandă de armare din fibră de sticlă, pe toată lungimea rostului.
Se apasă banda de fibră de sticlă folosind şpaclul în pasta de chituire. Surplusul de pastă se nivelează cu gletiera în
aşa fel încât să se obţină o suprafaţă perfect plană, fără ca denivelarea produsă de rost să mai fie vizibilă.
După întărire, dacă este cazul, se mai poate aplica un al doilea strat de material, preparat în consistenţă mai fluidă.
Pentru lipirea plăcilor de gips-carton pasta se aplică în puncte pe spatele plăcilor și se presează apoi de perete, până
ajung în poziţia dorită. După 24 ore se poate trece şi la operaţia de chituire a rosturilor de îmbinare, după acelaşi
principiu descris mai sus.
Pentru finisarea suprafeţelor DURAZIV GM53 se va aplica folosind fierul de glet într-un strat de 0,5–4 mm sau în straturi
succesive, până la obținerea unor suprafețe plane și netede și se va finisa umed sau prin șlefuire.
După 24 de ore de la aplicare, peste suprafața gletuită întărită, complet uscată și șlefuită cu hârtie abrazivă foarte fină,
se aplică amorsa și finisajul din gama vopselelor lavabile pentru interior DURAZIV. Pentru un aspect perfect neted și o
culoare uniformă, recomandăm sistemul DURAZIV Amorsă concentrată cu Kauciuc® sau DURAZIV Amorsă albă 2 în 1
și Vopsea superlavabilă cu Kauciuc® - mată sau satinată.
Indicații și recomandări
Pe durata preparării, aplicării şi prizei, temperatura aerului, a mortarului şi a suportului trebuie să fie de cel puţin +5°C și
maxim +35°C. Se va evita expunerea directă la curenţi puternici de aer. În condiții de căldură excesivă sau frig, în
spațiile în care se aplică produsul sau unde a fost aplicat recent se vor lua măsuri corespunzătoare de protejare a
acestuia. Spațiile închise vor fi ventilate corespunzător pentru a facilita uscarea corectă a produsului.
În cazul tencuielilor noi, se va respecta timpul de uscare de minim 7 zile per cm grosime înaintea aplicării gletului de
finisare. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale.
Curățarea uneltelor se face cu apă curată imediat după folosire.
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Asigurarea calității
Calitatea produsului este asigurată prin încercări inițiale de tip și prin verificări permanente în laboratorul
DURAZIV şi în institutele autorizate din ţară. Sistemul de management al calității este certificat și evaluat
periodic de către organismul de certificare TÜV Hessen având ca referință SR EN ISO 9001 „Sisteme de
management al calității. Cerințe.”.
Consum orientativ:

Ambalare:

Depozitare:

Termen de valabilitate:

cca. 0,25 kg/m liniar de rost sau
1-1,5 kg/m2 x mm grosime

saci de 5 kg și 20 kg

în spaţii acoperite, fără
expunere la ploaie sau soare

12 luni de la data
fabricaţiei înscrisă pe sac

Date tehnice:
Proporţia amestecului
Timp de maturare
Timp de punere în operă
Temperatura de punere în operă
Rezistentă la temperatură
Clasa de rezistenţă la foc (SR EN 13501-1)
Granulaţie
Rezistenţă la încovoiere
Aderenţă la suport
Clasa (SR EN 13963 )

cca. 7,5-8 l apă/20 kg pulbere sau 1,8 - 2 l apă/5 kg pulbere
cca. 5 minute
cca. 40 minute
+5°C .... +30°C
-10°C … +50°C
A1: produs incombustibil
max. 1% particule > 200 microni
≥ 2 MPa
min. 0,2 N/mm2
Tip 3A - Amestec de rostuire şi finisare

Pentru informaţii complete şi actualizate este necesară consultarea fişei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicaţiile şi prescripţiile
cuprinse în fişa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului şi nu pot înlocui calificarea şi pregătirea executantului lucrării. Suportul tehnic
și recomandările pe care le oferim Beneficiarului / Cumpărătorului se bazează pe experiența noastră și corespund celor mai bune practici din domeniu,
însă nu implică obligații suplimentare contractuale. Producătorul garantează performanţele produsului, dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de
utilizare. Se recomandă testarea produsului pe o suprafață redusă dar reprezentativă, în condițiile tehnologice specifice locației Beneficiarului /
Cumpărătorului, astfel încât să se confirme că este sau nu adecvat utilizării avute în vedere şi asumarea de către Beneficiar / Cumpărător a întregii
responsabilităţi ce poate deriva din folosirea acestuia.

Încadrarea în clasa produselor chimice:
Pericole şi precauţii la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008
Fraze de pericol:
H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Fraze de precauţie:

GHS 05

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P264 – Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor.
P302+P352+P332+P313 – În caz de contact cu pielea, spălaţi cu multă apă şi săpun. În caz de iritare a pielii,
consultaţi medicul.
P305+P351+P338+P337+P313 – În caz de contact cu ochii, clătiţi cu atenţie cu multă apă timp de mai multe
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul. Continuaţi să clătiţi. Dacă iritarea ochilor persistă,
consultaţi medicul.
P261 – Evitaţi să inspiraţi praful.
P304+P340+P312 – În caz de inhalare, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o
poziţie controlabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă
simţiţi bine.
P501 – Aruncaţi conţinutul/ambalajul în locuri special amenajate pentru depozitarea deşeurilor, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

Pericol
GHS 07

Atenţie

Producătorul are certificat sistemul de management integrat calitate-mediu cu TÜV Hessen.
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SR EN 13963
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