UTILIZARI ALE PRODUSELOR
• mortare • tencuieli interioare • tencuieli exterioare •

a fost conceput pentru a fi utilizat în mortare,
tencuieli și finisaje, unde lucrabilitatea și
aplicarea sunt importante pentru a atinge o
rată rapidă de lucru, creând totodată un
climat mai sănătos pentru utilizatorul final.
Acest produs trebuie amestecat doar cu nisip
și apă.

ENDURIA 500 este recomandat pentru
zidărie și tencuieli: În funcție de nisipul
folosit, scăderea proporțiilor poate crește
gradul de finețe al finisajului. De notat că
mortarele cu amestecuri în proporții mai
mici vor avea tendința de a avea crăpături
și fisuri la uscare, însă protejarea până la
întărire se recomandă în orice situație.

REȚETE
Nisip

Aplicații

ENDURIA

Apă

Mortare

1 sac (25kg)/ g
5x

12 x

*x

Tencuieli interioare

1 sac (25kg)/
5x

12 x

*x

Tencuieli exterioare

1 sac (25kg)/
5x

12 x

*x

*Conținutul de apă este recomandat în funcție de gradul de plasticitate dorit (textură moale, cremoasă). Evitați să adăugați apă în exces.

PRODUSUL SI SOLUTIILE
ENDURIA 500 este un amestec de var hidratat,
calcar macinat, ciment și aditivi.
Produsul Enduria 500 este în conformitate cu standardul EN
459 – var pentru construcții – și poartă marcajul CE. Pentru a
pregăti mortare, se recomandă utilizarea malaxoarelor cu
motor. Mixarea manuală ar trebui evitată și folosită numai în
cazul loturilor mici.
Adăugați nisip și Enduria 500 în malaxor și mixați până veți
obține o culoare uniformă a varului/nisipului (‘amestec
uscat’). Adăugați încet apă în amestecul uscat, până când veți
obține consistența dorită a mortarului umed – ca untul moale.
În malaxorul pentru mortar, procesul continuu de amestecare
ar trebui să dureze doar câteva minute per amestec.

NISIP
‘Nisipul’ utilizat aici se refera în mod normal la nisipul cu
granule colțuroase, deși calcarul concasat, sticla rodată,
piatra ponce, argila expandată și alte tipuri de materiale
anorganice pot fi de asemenea utilizate. Nu se recomandă
utilizarea nisipului cuarțos uscat în cuptor, a nisipului de râu
și a nisipului pentru construcții ușoare întrucât acestea
formează mortare slabe cu o durabilitate scăzută. Pentru a
avea cele mai bune rezultate trebuie luate în considerare
aceste aspecte ale nisipului, cum ar fi forma și golurile.
Forma granulelor de nisip (‘particule’) și efectul lor asupra
performanței mortarelor pot fi legate. Particulele de nisip cu
granule colțuroase vor fi unghiulare, cu sfericitate redusă.
Mortarele făcute cu nisip cu granule colțuroase vor avea atât
rezistență, cât și durabilitate. Mortarele făcute cu nisipuri cu
formă rotundă, sfericitate ridicată, vor fi mai ușor de
prelucrat, însă vor avea o rezistență și durabilitate mai
scăzută în comparație cu cele obținute din nisipuri cu granule
colțuroase.

Spațiile dintre particulele de nisip sunt de asemenea
importante deoarece aici acționeaza Enduria 500 pentru a
‘lipi’ particulele de nisip. Nisipul cu goluri ridicate %
formează mortare slabe și tencuieli cu rezistență redusă,
fiind adesea descrise ca ‘uscate’. Toate tipurile de nisip
conțin particule de mărimi diferite, însă o distribuție
echilibrată a particulelor de mărimi diferite este ideală.
Solicitați furnizorului dvs. de nisip informații cu privire la
mărimea particulelor. Nisipurile cu o distribuție restrânsă a
particulelor (‘monogranulare’) ar trebui evitate; acestea au
tendința de a avea goluri mari %.
Produsul Enduria 500 este alb, cu un indice de refracție
scăzut. Acest lucru înseamnă că are foarte puțină culoare
proprie și prin urmare culoarea nisipului va determina în mod
normal culoarea finală a mortarului sau a tencuielii. Se pot
adăuga pigmenți, însă având în vedere gama largă de
pigmenți existenți, nu vă putem oferi sfaturi specifice în ceea
ce îi privește.

APA
Un mortar este un amestec format din lianți, nisip și apă. Apa
este un element esențial, acționând ca un lubrifiant în timpul
aplicării, făcând materialul mai ușor de prelucrat și fiind
esențial pentru reacțiile chimice ce determină rezistența și
fixarea. Se recomandă o cantitate potrivită de apă pentru a
face un mortar ce poate fi utilizat. Mortarul prea uscat va fi
friabil, sfărâmicios și greu de aplicat. Mortarul prea umed va
fi slab și se va crăpa.
Amestecurile de mortare ar trebui să conțină suficientă apă
pentru a permite mortarului să se lipească de zidărie sau să
îi ofere lucrabilitatea necesară (ex. pentru tencuială). Este
tentant să se adauge mai multă apă pentru a-l face mai ușor
de prelucrat, însă acest lucru va genera contractare și
crăpături. În cazul în care aveți nevoie de o plasticitate mai
mare datorită nisipului uscat, atunci măriți conținutul de var.
De exemplu, în loc să adăugați mai multă apă la un amestec
1:3, modificați amestecul la 2:5 folosind cât mai puțină apă.
Astfel veți îmbunătăți lucrabilitatea minimizând totodată
riscul de contractare.
Suprafața pe care un mortar poate fi aplicată trebuie de
asemenea să fie umedă înainte de aplicare deoarece un
substrat uscat va absorbi apa din mortar reducându-i
plasticitatea, capacitatea de alipire și rezistența. Pentru a
evita acest lucru cărămizile pot fi introduse în apă înainte de
a fi utilizate, iar pereții ce urmează a fi tencuiți pot fi udați cu
apă/cu bidineaua sau cu un furtun.

• VREMEA •

CONDITIILE DE MEDIU
• TEMPERATURA •
Vreme rece: Nu aplicați mortarul dacă temperatura va fi
sub 5ºC în timpul preparării amestecului, a aplicării lui,
uscării și fixării (7 zile după aplicare), fără a vă lua măsuri de
precauție. În cazul temperaturilor scăzute, dar peste 0ºC, și
în condiții de vânt în interiorul clădirii, se recomandă
utilizarea apei calde în amestec, pentru a atinge
caracteristicile potrivite.
Vreme caldă: Când temperatura este peste 25ºC apa se va
evapora extrem de rapid si este posibil ca mortarul sa se
usuce prea repede fără a putea fi remediat ulterior, deci
protejați mortarul proaspăt împotriva pierderii rapide a apei.
In aceste condiții substratul ar trebui să fie bine udat chiar
înainte de aplicare.

Ploaie: În cazul în care plouă direct pe mortarul proaspăt,
neîntărit, este posibil ca procesul de fixare să fie încetinit
sau ca mortarul proaspăt să fie îndepărtat, prin urmare este
bine să protejați mortarul de ploaie până când fixarea inițială
s-a produs.
Vânt: La temperaturi scăzute vântul poate scădea
temperatura mortarului proaspăt sub temperatura
ambientală. De exemplu, într-o zi în care temperatura este de
10°C, rafale de vânt de 60 km/h pot produce o scădere a
temperaturii cu 5°C (a se vedea sectiunea Vreme rece).
Vântul grăbește de asemenea evaporarea apei din mortare, și
prin urmare mortarele proaspete ar trebui protejate
împotriva vântului pentru a evita uscarea prematură.
Soare: Chiar și în zilele de iarnă razele solare directe pot
ridica temperatura unei suprafețe la mai mult de 30°C, de
aceea este recomandat să protejați mortarul proaspăt de
efectele directe ale razelor solare puternice, pentru a evita
uscarea prematură.

Crăpături fine pot apărea în primele ore de uscare. În cazul în
care se întâmplă acest lucru doar adăugați mai multă apă și
renivelați cu o cârpă udă pentru a netezi imperfecțiunile.
Odată ce suprafața finală este bine uscată, folosiți var sau
lavabil pentru finisaj.

MODUL DE UTILIZARE
• ZIDĂRIE •
Preparați și utilizați mortarul Enduria 500 la fel ca orice alt
mortar. Asigurați-vă că plăcile/piatra/cărămizile nu sunt
prăfuite și au fost bine udate înainte de utilizare. Compresia
naturală a mortarului, generată de înălțimea peretelui va
compacta mortarul oferindu-i rezistență.
• TENCUIELI INTERIOARE •
Pregătiți suprafața ce urmează a fi tencuită, înlăturând orice
urmă de material liber sau prăfuit, apoi udați bine suprafața
chiar înainte de a începe să tencuiți. Preparați un amestec
Enduria 500 ușor de prelucrat. Pentru a obține finisajul final
neted, folosiți nisip fin (ex. de 0/1 mm sau mai fin) și
proporții mai mici. Dacă nisipul este uscat sau grunjos,
adăugați mai mult Enduria 500 pentru a-l face mai ușor de
lucrat. Nu adăugați mai multă apă întrucât aceasta va cauza
crăpături. Tencuiala poate fi aplicată cu mistria sau ‘aruncată’
manual și apoi netezită. Aplicarea prin ‘aruncare apoi netezire'
oferă un finisaj mai durabil. Odată ce suprafața este finisată,
ar trebui lăsată să se întărească. Când se aplică mai multe
straturi, straturile secundare pot fi aplicate numai după ce
suprafața s-a întărit, când este uscată și fermă la atingere.

• TENCUIELI EXTERIOARE •
Standardele pentru tencuieli exterioare sunt mult mai
ridicate decât cele pentru tencuieli interioare, astfel încât
prepararea și metoda de aplicare sunt foarte importante.
Pregătiți suprafața ce urmează a fi tencuită înlăturând orice
urmă de material liber sau prăfuit, apoi udați bine suprafața
chiar înainte de a începe să tencuiți. Preparați un amestec
Enduria 500 ușor de prelucrat. Pentru a obține finisajul final
neted, folosiți nisip fin (ex. de 0/1 mm sau mai fin) și
proporții mai mici. Dacă nisipul este uscat sau grunjos,
adăugați mai mult Enduria 500 pentru a-l face mai ușor de
lucrat. Nu adăugați mai multă apă întrucât aceasta va cauza
crăpături. Tencuiala poate fi aplicată cu mistria sau
‘aruncată’ manual și apoi netezită. Aplicarea prin ‘aruncare
apoi netezire' oferă un finisaj mai durabil. Odată ce suprafața
este finisată, ar trebui lăsată să se întărească. Când se
aplică mai multe straturi, straturile secundare pot fi aplicate
numai după ce suprafața s-a întărit, când este uscată și
fermă la atingere. Crăpături fine pot apărea în primele ore de
uscare. În cazul în care se întâmplă acest lucru doar adăugați
mai multă apă și renivelați cu o cârpă udă pentru a netezi
imperfecțiunile. Odată ce suprafața finală este bine uscată,
finalizați întotdeauna aplicând imediat var sau o vopsea pentru
exterior care este “respirabilă” și nu lăsați niciodată tencuiala
nevopsită, vulnerabilă la acțiunea factorilor externi.

CONDITIILE
PENTRU INTARIRE
Mortarul Enduria 500 se întărește prin combinația unei
reacții chimice și în urma uscării (a pierderii apei). Odată ce
un mortar proaspăt s-a uscat vizibil, ar trebui să fie în scurt
timp rezistent și stabil împotriva acțiunii factorilor externi.
Pentru acest proces inițial de întărire și uscare se recomandă
întotdeauna ca imediat ce aplicarea este finalizată să fie
protejată de factorii externi vreme de câteva zile (ex. folie de
plastic sau ceva asemănător).
În condiții normale mortarul Enduria 500 va fi uscat la atingere
în 24 de ore. Temperaturi ridicate vor reduce acest timp și pot
cauza formarea crăpăturilor dacă apa se evaporă prea devreme
pentru ca reacțiile chimice potrivite să aibă loc. De asemenea,
este nevoie de atenție sporită când temperatura ambientală
este scazută (<10°C) și umiditatea relativă este ridicată,
deoarece se întârzie foarte mult procesul de uscare și întărire.
În aceste situații mențineți mortarul proaspăt aplicat acoperit
și izolat, până când se va usca. În nici un caz nu lăsați mortarul
proaspăt preparat să înghețe.

Informațiile prezentate în această publicație sunt
considerate a fi corecte, însă nici o garanție cu privire la
corectitudinea sau caracterul complet al acestora nu
poate fi făcută. Sugestiile exprimate cu privire la
utilizări și modul de aplicare sunt numai opinii.
Utilizatorii sunt responsabili pentru a determina în ce
măsură acestea sunt potrivite realizării scopului lor
final. Nu se oferă declarații sau garanții, fie în mod
explicit sau implicit, cu privire la informații sau
produse, incluzând, dar fără a se limita la garanții de
vandabilitate, conformitatea pentru un anumit scop,
garanția de neîncălcare a patentului unei părți terțe sau
alte drepturi privind proprietatea intelectuală,
incluzând, dar fără a se limita la copyright, marcă
înregistrată și design. Orice marcă înregistrată
prezentată în acest document aparține Carmeuse.

www.enduria.ro

