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DURAZIV PM 41 
ADEZIV PENTRU BCA ŞI CĂRĂMIDĂ 

Pentru zidării durabile 
 

Indicaţii 
 

 Pentru realizarea de zidării neportante din BCA sau BCU precum şi din cărămidă clasică sau eficientă 
 Măreşte productivitatea lucrărilor de zidărie 
 Poate fi aplicat manual sau mecanizat 
 Granulaţie fină, asigură o penetrare optimă în porii blocurilor de BCA 

Domeniul de aplicare 

DURAZIV PM41 este un mortar de zidarie pe bază de ciment gri, pulberi minerale şi aditivi 
destinat realizării de zidării folosind blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) sau beton 
celular uşor (BCU), precum şi la zidării realizate din cărămizi arse tip clasic (pline) sau tip 
eficient (cu goluri). 

 
 Aplicare 
 
Pregătirea suportului 
Blocurile de BCA trebuie să fie desprăfuite şi umezite cu apă, înainte de a fi zidite. Cărămizile 
arse nu necesită umezire sau alt tratament înainte de utilizare. 

Prepararea şi aplicare 
Conţinutul unui sac de adeziv se presară în 5-5,5 litri apă curată, la temperatura obişnuită. Se 
amestecă folosind un mixer electric (bormaşină prevăzută cu amestecător). Se reamestecă 

după cca. 5 minute şi se ajustează consistenţa prin adăugare de apă sau adeziv.Se aplică adezivul pe suprafaţa orizontală 
a blocurilor, prin întindere cu o mistrie sau cu o gletieră dinţată cu dinţi de max. 10 mm. Se aşează blocurile în stratul de 
adeziv, la max. 5-10 minute după întinderea acestuia. În cazul carămizilor, produsul se utilizează prin aplicare pe cantul 
acestora, în strat de cca. 5-8 mm. 
Poziţia blocurilor de BCA sau a cărămizilor se mai poate corecta timp de max. 5 min. după poziţionare. Dacă este nevoie să 
se corecteze poziţia cărămizilor sau blocurilor de BCA după acest interval de timp, stratul vechi de adeziv trebuie îndepărtat 
şi înlocuit cu altul proaspăt. 
Adezivul ajunge la rezistenţa maximă după 28 de zile de la punerea în operă. Pentru curăţarea sculelor folosite la aplicare, 
mortarul proaspăt se poate spăla cu apă, iar cel solidificat se îndepărtează mecanic. 

Asigurarea calității 

Producătorul are certificat sistemul de management integrat calitate-mediu cu TÜV Hessen 

Consum orientativ: 
 

între 4-8 kg/m2 în funcţie de grosimea 
blocului de BCA sau a cărămizii 

Ambalare: 
 

saci de 25 
kg 

Depozitare: 
 

în spaţii acoperite, fără 
expunere la ploaie sau soare 

Termen de valabilitate: 
 

12 luni de la data fabricaţiei 
înscrisă pe ambalaj 

 
Date tehnice 

 

Proporţia amestecului cca. 5-5,5 I apă/25 kg produs 

Timp de maturare 5 minute 

Timp de punere în operă ≈  4 ore 

Timp de corecţie cca. 5 minute 

Timp deschis ≥ 10 minute 

Temperatura de punere în operă +5°C... +30°C 

Rezistenţă la temperatură -30°C... +70°C 

Rezistenţa maximă după 28 zile 

Rezistenţa la compresiune, după 28 zile (SR EN 1015-11) ˃ 10 N/mm2 

Conținut de cloruri (SR EN 1015-17) ≤ 0,1% Cl 

Absorbția de apă prin capilaritate (SR EN 1015-18) ≤ 0,5 kg/m2·min0,5 

Permeabilitatea la vapori de apă (SR EN 1745) 5/20 (valoare tabelată) 

Conductivitatea termică în stare uscată (SR EN 1745) ≤ 0,61 W/m·K (valoare tabelată) 

Clasa de reacție la foc (SR EN 13501-1) A1: produs incombustibil 
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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 înlocu i 
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. 
 
 
 Date de securitate 
 
 
Vezi fișa cu date de securitate a produsului 
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