FISA TEHNICA
PIATRA DECORATIVA PE BAZA DE CIMENT
Piatra decorativa reconstituita, reprezinta elemente pentru placare care imita si inlocuiesc pietrele
naturale si caramizile arse.Produsele sunt fabricate din beton cu agregate usoare(argila), iar culorile si
modelele sunt atent alese pentru a imita piatra naturala. Variatia nuantelor si culorilor este intentionata
si nu constituie un defect.
Produsele sunt fabricate intr-un sistem de management integrat, certificate conform SR EN ISO
9001:2015.
DESCRIERE PRODUS
FORMA/MODEL
CARPATI, DACIA, LEON, OLD BRICK, MONTANA, BALCAN, BASEL. CASTLE, TROIA, MOLDOVA,DUBAI,
CANYON, METROPOLIS, DUBLIN, ORHEI, BRAN, ICE, MOZAIC, THASSOS, ENGLISH BRICK, DIVINE,
ANTIQUE, RIGA, SPARTA, ARGENTINA, BAVARIA, MODERN, HAND BRICK.
COMPOZITIE: Ciment, agregate de granulatie diferita, aditivi, coloranti.
DOMENII DE UTILIZARE:
Produsele ce reprezinta piatra decorativa pe baza de ciment se pot monta atat in interior cat si in
exterior, folosindu-se ca si finisaj final pentru fatadele caselor, garduri, terase si alte constructii.
MOD DE LUCRU:
1.RECOMANDARI
Temperatura suportului in timpul aplicarii trebuie sa fie intre 5-25 C
Se interzice montajul pietrelor pe timp de ploaie.
Produsele sunt rezistente la inghet.
Pana la intarirea adezivului se va proteja lucrarea de intemperii.
Produsele nu se pot monta pe sol in loc de pavaj .
In cutia dvs. aveti o varietate de modele si nuante , va recomandam sa mixati piese din mai multe cutii!
2.PREGATIREA PENTRU MONTAJ
Pregatirea suprafetei pentru montaj: beton, tencuieli ipsos, placi gips carton, caramizi, tencuieli pe baza
de ciment.
Inainte de a monta placile verificati ca suprafata peretelui sa fie rezistenta , curata , uscata, stabila,
absorbanta si fara urme de murdarie, ulei sau alte produse hidrofobe!
In cazul in care suprafata pe care se monteaza este foarte uscata trebuie sa umeziti usor aceasta
suprafata. Indepartati vopseaua si/sau tapetul vechi de pe suportul unde urmeaza sa montati piatra.
Nu montati pe un suport instabil (lemn, ceramic, metal).
Suprafata suport pe care se monteaza placile cu piatra decorativa nu trebuie sa aiba diferente de
planeitate mai marI de 5mm/m. In caz contrar , se va indrepta suprafata suport , pana la aceste limite.
Va recomandam sa mixati piese din mai multe cutii!
Datorita tehnologiei de fabricare a pietrelor decorative pe spatele acestora poate aparea un strat foarte
fin , lucios care impiedica o aderenta buna a adezivului, de aceea este necesara o inasprire a suprafetei
cu o perie de sarma.
Aplicarea adezivului pe piatra se va face doar dupa curatirea adaosului de praf, cu un burete umed, altfel
se risca desprinderea adezivului de pe piatra.
Se va evita contactul pietrei cu orice fel de grasimi sau produse hidrofobe.

3.MONTAJUL
Inainte de a se lipi pietrele pe suport, recomandam mixarea pe o suprafata plana orizontala a pietrelor
din mai multe cutii, pentru a obtine o diversitate de nuante si a se evita gruparea intr-o singura zona a
unor pietre de o singura culoare/nuanta.
Pentru lipirea pietrelor , recomandam folosirea adezivilor flexibili, de exterior, pentru lipit piatra si
produse din beton.
Inainte de a prepara adezivul, se va citi cu atentie modul de preparare si aplicare al acestuia, de pe
instructiunile date de producator.
Se va evita patarea pietrelor pe fata aparenta cu adeziv in timpul montarii.
Aplicarea pietrei pe suport trebuie facuta prin presare si miscarea stinga-dreapta a pietrei, in scopul
uniformizarii adezivului pe cele doua suprafete de contact si eliminarea surplusului de adeziv.
Aplicati adezivul pe spatele placilor si pe support, folosind o gletiera cu zimti, aplicand metoda lipire
dubla.
Taierea pietrelor se poate face cu usurinta folosind un aparat de taiere cu disc diamantat.
Aplicarea materialului de rost se face cu o punga de plastic taiata 3cm, apasand punga pentru a umple
cu material spatiul dintre pietre.
Imediat dupa ce incepe sa se intareasca rostul, adica aproximativ o jumatate de ora, tasati rostul cu o
bucata de fier sau cu un instrument de plastic.
Dupa 1-2 ore razuiti locul de imbinare cu capatul uneltei folosite la tasare.
Indepartati marginile neregulate si neteziti inca o data, apoi finisati cu o perie si cu o pensula uscata.
Nu indepartati niciodata marginile neregulate cat timp amestecul este proaspat aplicat, pentru a nu
imprastia rost pe pietre.
PRECAUTII:
Temperatura de lucru este de minim +5 C si de maxim +30 C.
Se va evita actiunea directa a razelor de soare si se interzice executia lucrarilor in conditii meteo
nefavorabile(ploaie, ninsoare etc)
Uneltele folosite se spala cu apa imediat dupa utilizare.
AMBALARE: In cutii de carton, pe euro paleti de lemn.
DEPOZITARE: In incaperi uscate, aerisite, pe paleti de lemn.
TRANSPORT: In masini inchise.

