
Placaje în sistem Murexin
> Placaje interioare-pereţi

> Placaje interioare-pardoseli

> Placaje exterioare



Alegeţi cel mai bun
Program!

> Programul Murexin pentru chituri de rosturi!
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Avantaje:

> foarte uşor de pus în operă-lucrabile, nu irită pielea, 

   ecologice

> simplu şi uşor de întreţinut-resping murdăria

> împiedică apariţia de mucegaiuri şi fisuri

> conferă strălucire-efect de perlă

> disponibile în multe culori-designuri creative

> sortiment variat-acoperă practic toate domeniile

> produse specializate-fiecare chit are …rostul lui

“Pentru orice aplicaţie, exista soluţia optimă”, sau altfel 
spus “fiecare chit are …rostul lui” aşa sună noul motto 
pentru cele 10 produse de top destinate umplerii rosturilor la 
placaje.
La placaje interioare sau exterioare, locuinţe sau birouri, 
spaţii comerciale sau industriale, chiturile Murexin sunt 
create astfel încât să raspundă celor mai înalte exigenţe. 
Chiar şi în cazul suprafeţelor expuse acţiunii agresive a apei, 
grăsimii, substanţelor chimice, există chituri special 
concepute care să reziste fără probleme în astfel de situaţii.

> > 

   Fugenmörtel FM 60    Fugenmörtel Extrem FME 80

> Mortar de rosturi flexibil rapid > Mortar de rosturi Epoxy FMY 90

   SFX 70 / Schnellflexfuge SFX 70    Fugenmörtel Epoxy FMY 90

> Chit de rosturi pavaje PF 30 > Chit siliconic Aqua SIL 80

   Pflasterfuge PF 30    Aqua Silikon SIL 80

> Mortar de rosturi TrassFMT 15 > Chit siliconic piatră naturală 

   Fugenmörtel Trass FMT 15    SIL 50 / Naturstein Silikon SIL 50

> Mortar de rosturi pavaje Trass > Chit siliconic sanitar SIL 60

   SF 50 / Steinfuge Trass SF 50    Sanitär Silikon SIL 60

Mortar de rosturi FM 60 Mortar de rosturi Extrem FME 80
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Tipuri de plăci

De la Cotto la Terrazzo
Tipul materialului din care sunt făcute plăcile ce urmează să fie 
montate, determină tipul de mortar adeziv ce trebuie folosit la 
lipire.
În continuare sunt prezentate cateva din tipurile de plăci cel mai 
des întâlnite.

Faianţă:
Plăci din ceramică fină
glazurate

Plăci fine din clincher, 
mozaic:
Plăci rezistente la îngheţ şi 
sarcini mecanice mari, 
pentru pereţi şi pardoseli

Gresie porţelanată =
Plăci cu absorbţie <0,5%  
Plăci cu absorbţie foarte 
mică, în general neglazurate.

Cap.1: Tipuri de plăci, suporturi
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Plăci ceramice:
Plăci rezistente la îngheţ– 
dezgheţ şi sarcini mecanice 
mari pentru pardoseli şi 
pereţi

Cotto
Plăci din argilă arsă, de 
obicei neglazurate, pentru 
pardoseli. În spaţiile 
interioare, Cotto este tratat 
dupa montare, cu o ceară 
specială

Plăci din piatră naturală şi 
artificială:
Ex. marmură naturală şi 
artificială, granit natural, 
granit artificial

Plăci din beton/ 
plăci Terrazzo:
Plăci rezistente la îngheţ.
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Tipuri de plăci

Sfaturi pentru 
montaj piatră naturală

Cap. 1: Tipuri de plăci, suporturi
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Cum se poate 
e v i t a  p ă t a r e a  
plăcilor din cauza 
adezivului?
În cazul plăcilor din 
piatră  naturală ,  

sensibile la pătare, trebuie 
respecta te  recomandar i l e  
producătorului. Cel mai bine este 
să folosiţi după caz, unul din 
adezivii de culoare albă de la 
Murexin: alb-Klebemörtel Weiss 
K W 2 1 ,  f l e x i b i l  a l b - F l e x  
Klebemörtel Weiss KWF 61 sau 
flexibil alb rapid - Schnell Flex 
Klebemörtel Weiss SKF 81 şi să 
faceţi o lipire de probă.

Cum se pot evita 
eflorescenţele?
Petele albe (eflorescenţe) care 
apar pe suprafaţa plăcilor sunt 
practic din var. Acestea pot fi 
îndepărtate mecanic - prin periere 
şi/sau chimic-cu acid clorhidric.
Pentru a reduce riscul de apariţie 
a eflorescenţelor, folosiţi adezivul 
flexibil Trass KTF 55 - Flex 
Klebemörtel Trass şi chitul de 
rosturi Trass FMT 15.

De ce se impregnează plăcile 
de piatră?
La contactul cu adezivul sau cu 
chitul, piatra absoarbe şi culoarea 
din pigmenţi, astfel încât există 
riscul ca plăcile să se păteze. De 
aceea trebuie redusă absorbţia 
prin impregnare. Soluţia de 
impregnare trebuie aleasă în 
cunoştinţă de cauză şi pe bază de 
probe efectuate în prealabil. 

Cum trebuie aleasă piatra?
Apariţ ia de pete, poate fi 
determinată şi de modificări 
fizico-chimice ale substanţelor 
din structura mineralogică a 
pietrei. Acesta este un proces 
natural şi nu poate fi controlat.
De aceea, la cumpărarea plăcilor 
din piatră, cel mai bine este să 
consultaţi un specialist.

Cum se alege chitul pentru 
rosturi?
Depinde de:
Montaj: în cazul plăcilor montate 
pe nisip se recomandă chitul de 
rosturi pavaje PF 30 - Murexin 
Pflasterfuge PF 30; în cazul 
plăcilor fixate în beton sau lipite 
cu adeziv,  se recomandă  
mortarele de rosturi pe bază de 
Trass: FMT15 - Fugenmörtel 
Trass şi SF 50 - Steinfuge SF 50
Culoare: pentru pardoseli şi 
placaje exterioare, se recomandă 
culorile închise naturale.
Daca se optează pentru chituri 
colorate, în special intensive, 
atunci trebuie efectuată o 
suprafaţă de probă.
Mărimea granulei: materialul 
trebuie să corespundă cu lăţimea 
şi adâncimea rostului. 
Chtuire fluidă: în cazul unor  
rosturi adînci şi /sau pe suprafeţe 
mari se poate aplica metoda de 
chituire cu chit fluid-şlam, în 
varianta manual sau mecanizat, 
cu chit Trass FMT 15 sau Trass 
SF 50

Ce facem în cazul plăcilor 
rugoase?
În cazul plăcilor cu suprafaţa 
rugoasă, este bine să se evite 
folosirea chiturilor puternic 
aditivate sau a celor colorate, în 
special la culori intense, din 
cauza riscului mare de murdărire 
şi pătare. În aceste cazuri, 
spălarea trebuie să se facă 
imediat după chituire şi cu 
insistenţă.

De ce chit siliconic pentru 
piatră naturală?
Pentru evitarea murdăririi zonelor 
de margine ale plăcilor, la 
chituirea elastică a rosturilor - de 
dilatare, de contur, de racordare 
etc.-la placajele din piatră 
naturală/artificială, folosiţi numai 
chit siliconic neutru - chit siliconic 
pentru piatră naturală-SIL 50
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Suporturi

Înainte de toate, 
verificaţi suportul!
Numai un suport perfect pregătit, 
garantează rezultate optime!

În mod normal, suportul 
trebuie să fie suficient de  
rezistent, uscat şi curat - fără 
praf, pete de ulei, grăsimi, 
decofrol.
Pentru pregătirea suportului, 
vă recomandăm produsele 
Murexin create special în 
acest scop: mortare de 
nivelare, mase de şpaclu, 
amorse etc. 

Suporturi uzuale: 

> 
   sau ipsos
> Plăci de ipsos
> Plăci de gips carton
> Beton
> Plăci vechi
> Şape 
> Blocuri tip BCA
> Uniplatte-Polistiren 
   extrudat caşerat

Tencuială de var-ciment 

Plăci din gips carton Plăci tip Uniplatte

Beton Şapa

Cap. 1: Tipuri de plăci, suporturi
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Montare

Montarea placajelor interioare
– pereţi interiori

> Mod de lucru şi Produse
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Mod de lucru

Totdeauna,începeţi mai întâi 
cu pereţii!

Cap. 2. Placaje interioare-pereţi

Aveţi grijă ca înainte de a începe lipirea plăcilor, suprafaţa-
suport să fie plană. Pregătirea suportului este obligatorie. Cele 
mai des întâlnite suporturi sunt: plăcile din gips carton, 
tencuielile pe bază de ciment sau ipsos şi betonul.

1. Înainte de lipirea plăcilor, 
suprafaţa trebuie să fie plană. 
Rosturile dintre plăcile de gips-
carton se chituiesc cu mase de 
şpaclu corespunzătoare. 
Tencuielile şi betoanele cu 
denivelări, se corectează cu 
mortarul de nivelare -
Ausgleichmörtel AM 20

2. În băi, înainte de aplicarea 
hidroizolaţiei pe suport, se aplică 
după caz, amorsa: Tiefengrund 
LF1 pentru suporturi absorbante 
sau Supergrund D4 pentru 
suporturi neabsorbante.

3. Pentru etanşarea elastică a 
zonelor de intersecţie perete - 
pardoseală şi perete-perete, 
după aplicarea hidroizolaţiei, se 
lipeşte banda de etanşare-
Dichtband DB 70

4. Pentru realizarea 
hidroizolaţiei, se aplică cu 
trafaletul -2 straturi de folie 
fluidă de etanşare- Flüssigfolie 
1KS
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5. Executarea măştilor de la căzi 
de baie, chiuvete…

6 …până la rafturi, cu Murexin 
Uniplatte fixate cu accesoriile 
corespunzătoare

7. După pregătirea suportului, se 
întinde adezivul cu drişca cu 
dinţi

8. Se foloseşte drişca cu dinţi 
corespunzătoare dimensiunilor 
plăcilor

9. Se presează plăcile în patul 
de adeziv proaspăt. Atenţie la 
efectul optic !

10. La colţuri şi muchii, se 
folosesc profile pentru placaje 
Murexin, de formă 
corespunzătoare şi la culoarea 
dorită.
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Cap. 2. Placaje interioare-pereţi

Mod de lucru

11. Înainte de chituire, se curăţă 
bine rosturile şi marginile plăcilor 
de resturile de adeziv şi alte 
murdării. 

12. Chitul se introduce în rosturi 
cu ajutorul şpaclului de cauciuc 
– diagonal pe rost.

13. Înainte de întărirea completă, 
se spală întreaga suprafaţă cu 
buretele

14. Rosturile de racordare, se 
chituiesc cu chit siliconic 
Sanitar, la culoarea corespunză-
toare chitului din câmp.

15. Suprafeţele proaspăt 
chituite, se curăţă numai prin 
spălare cu apă curată. Urmele 
de ciment întărit rămase pe plăci 
se îndepărtează numai după 
şase săptămâni prin spălare cu 
produse de curăţare.

16. În broşura Murexin “Alegeţi 
programul COLOCURA” se 
găsesc toate informaţiile 
necesare cu privire la produsele 
de curăţat placaje şi de 
întreţinere pentru marmură, 
Cotto etc.
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Produse

Sistem-produse pentru placaje 
interioare pereţi

Amorsa rapidă D4-Supergrund D4

Amorsă LF1 - Tiefengrund LF1

Mortar de nivelare (egalizare) AM 20
Ausgleichmörtel AM 20

Produs monocomponent, gata 
preparat, fără solvenţi, cu întărire 
rapidă, folosit ca amorsă pe 
suporturi neabsorbante.
După uscare se obţine o suprafaţă rugoasă.

2Consum: 1kg pentru cca 6-10m

Produs monocomponenet, gata 
preparat, culoare albastră, pentru 
amorsarea suporturilor absorbante, 
înainte de aplicarea mortarelor şi 
maselor de nivelare, precum ş i  a 
hidroizolaţiilor de tip Flüssigfolie 1KS sau 
Profidichtfolie PD 1K

2Consum: 1kg pentru cca 7-10m

Mortar pe baza de ciment, cu întărire rapidă 
pentru egalizarea/nivelarea suporturilor din 
beton şi tencuială, la interior şi exterior-
grosime strat max.20 mm.

2Consum: 1,6 kg/m /mm grosime.
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Banda de etanşare DB 70
Dichtband DB 70

Banda elastică, cu marginile perforate, 
pentru etanşarea îmbinărilor perete - 
pardoseală şi perete –perete.
Livrare: role de 10 ml; 50 ml.



Cap.2. Placaje interioare-pereţi

Produse
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Folie fluidă de etanşare 1KS
Flüssigfolie 1KS

Hidroizolaţie Basic 2K
(Hydro Basic 2K)

Adeziv flexibil, gri KGF 65 -
Flex Klebemörtel Grau KGF 65

Produs monocomponent, gata preparat, de 
culoare galbenă, pentru hidroizolarea fără 
rosturi, a pereţilor şi pardoselii la băi, duşuri, 
sub placajele ceramice. 
Aplicare cu trafaletul în 2-3 staturi; grosime 
minimă 1,5  mm.
Amorsă: după caz, Tiefengrund LF1, 
Supergrund D4.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime.

Produs bicomponent, cu întărire hidraulică, 
fără conţinut de solvenţi, impermeabil la apă, 
pentru realizarea hidroizolaţiilor continue, 
fără rosturi împotriva apei fără presiune, 
direct sub placajele ceramice la duşuri, 
cabine de duş, băi, terase, balcoane.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime
Amorsă: după caz, Tiefengrund LF1, 
Supergrund D4
Grosime: min. 1,5 mm

Adeziv  flexibil, în pat subţire, clasa 
C2TE- S1 pentru lipirea plăcilor cu 
absorbţie redusă, la piscine, terase, 
balcoane, bai şi duşuri etc.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.



Adeziv flexibil de culoare albă, clasa 
C2 TE-S1, pentru lipirea plăcilor 
ceramice, a plăcilor din marmură, 
piatră naturală, mozaic, placă peste 
placă, în grosime de 5-20 mm.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Adeziv flexibil alb KWF 61 
Flex Klebemörtel Weiss KW61

Adeziv alb KW 21
Klebemörtel Weiss KW21

Adeziv BFK 03
Bau und Fliesenkleber BFK 03

Adeziv universal de culoare albă, 
clasa C1T,  rezistent la apă şi îngheţ, 
pentru lipirea în pat subţire a plăcilor 
ceramice, plăcilor din marmură, plăcuţelor 
tip mozaic, etc pe suporturi absorbante;

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de formatul 
plăcilor.

Adeziv flexibil în pat subţire, clasa 
C2T-S1, special pentru lipire gresie 
porţelanată la interior, inclusiv 
încălzire prin pardoseală şi şape pe 
bază de ipsos.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Adeziv normal, clasa C1T, rezistent la 
apă şi îngheţ, pentru lipirea în pat 
subţire a placajelor ceramice normale 
pe suprafeţe absorbante, pereţi şi pardoseli, 
în special la interior.

2Consum: cca 3 kg/m , în funcţie de formatul 
plăcilor.
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Adeziv flexibil KGX 45
Klebemörtel flexibel KGX 45



Produs special alcalin pentru curăţarea 
murdăriei intense organice (uleiuri, grăsimi)

2Consum: 1 litru pentru cca. 10 m

AQUA

AQUA

Mortar de rosturi FM 60
Fugenmörtel FM 60

Produs de curăţare alcalin COLO AR 30
Alkalinischer Reiniger COLO AR 30

Mortar de rosturi flexibil rapid
SFX 70 - Schnellflexfuge SFX 70

Produs de curăţare COLO SR 30
(Saurer Reiniger Colo SR 30)

Chit de rosturi pe bază de ciment, 
flexibil, aquastatic, colorat, pentru 
chituirea rosturilor cu lăţimea de 2-7 
mm, la interior şi exterior. Nu este 
toxic, este rezistent la apă şi îngheţ.
Ambalaj: 2; 8; 25 kg;
Culori: alb, gri, plus 23 de culori, conform 
paletar. 

2Consum: cca 0,5-0,9 kg/m - funcţie de 
dimensiunile plăcilor şi lăţimea rostului.

Chit de rosturi flexibil şi aquastatic, 
cu întărire rapidă, fabricat după o 
reţetă specială foarte higienică, 
pentru umplerea rosturilor cu lăţimea 
de 2-15 mm, la interior şi exterior. 
Aderenţă foarte bună la cantul 
plăcilor.

2Consum: cca 0,6-2,0 kg/m - funcţie 
de dimensiunile plăcilor şi lăţimea 
rostului

Produs de curăţare intensiv pe bază de 
acid, pentru îndepărtarea resturilor de 
mortar şi a urmelor de ciment de pe plăcile 
ceramice.  Se poate dilua cu apă.

2Consum: 1 litru pentru cca 20 m
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Chit siliconic Sanitar SIL 60
Sanitär Silikon SIL 60

Chit siliconic pentru piatră naturală 
SIL 50 - Naturstein Silikon SIL 50

Plăci Uniplatte

Chit siliconic pentru etanşarea elastică şi 
durabilă, a rosturilor de dilatare şi a celor de 
închidere, la interior şi exterior. Rezistent la 
UV, bacterii şi ciuperci.

0Rezistent la temperaturi de la – 40 C, până la 
0+ 180 C.

Consum: 1 cartuş de 310 ml, pentru cca 10m 
de rost cu lăţimea de 5 mm.

Chit siliconic pentru etanşare elastică 
şi durabilă a rosturilor la plăcile din 
piatră naturală şi marmură, la interior 
şi exterior. Rezistent la UV, la sarcini ridicate 

0şi la temperaturi cuprinse între: – 50 C, până 
0la + 150 C.

Nu murdăreşte marginile plăcilor.
Culori: alb, gri, transparent, bahama, 
anthrazit
Consum: 1 cartuş de 310 ml, pentru cca 10m 
de rost , cu lăţimea de 5 mm

Plăci din polistiren extrudat XPS, “caşerate” 
pe ambele feţe, utilizate pentru placarea 
pereţilor şi pardoselilor, executarea măştilor 
pentru instalaţii, căzi de baie etc-rezistente la 
apă şi îngheţ, termoizolante. Suport ideal 
pentru placaje. 
Disponibile în diferite lungimi şi grosimi.
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Soluţie universală de netezire UG1
Universal Glätter Ug1

Se utilizează pentru finisarea chiturilor 
siliconice Murexin: Naturstein Silikon SIL 50, 
SanitärSilikon SIL 60 şi AquaSilikon SIL 80.



Cap.3. Placaje interioare-Pardoseli

Montare

Montarea placajelor 
interioare - Pardoseli

> Mod de lucru şi Produse
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Cap.3. Placaje interioare-Pardoseli

Mod de lucru

După pereţi, 
urmează placarea pardoselilor
Înainte de a începe lucrul, asiguraţi-vă mai întâi că plăcile ce 
urmează a fi montate, sunt uscate. Adezivul Murexin care se 
potriveşte cel mai bine, se alege în funcţie de tipul şi formatul 
plăcilor. Fie că este vorba de plăci de ceramică fină cu şi fără 
glazură, clincher fin, mozaic sau gresie porţelanată, piatră 
naturală sau artificială, în gama de adezivi şi chituri Murexin, 
găsiţi produsele potrivite pentru fiecare tip de placaj în parte.

1. Pe suportul bine pregătit -
nivelat şi curăţat, se aplică mai 
întâi amorsa - ex. Supergrund 
D4, pentru suporturi 
neabsorbante

2. Suporturile cu neplaneităţi, se 
egalizează/corectează cu şapa 
autonivelantă, respectiv cu mortar 
de egalizare AM 20 Murexin.

3. Se execută, după caz, 
hidroizolaţia cu Folie fluidă de 
etanşare - Flüssigfolie 1KS, 
minimum două straturi aplicate 
cu trafaletul

4. Pe suportul pregătit, se aplică 
adezivul cu drişca cu dinţi, cu 
dimensiunea corespunzătoare 
tipului de placă. 
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Cap.3. Placaje interioare-Pardoseli

Mod de lucru

5. Plăcile se presează în patul de 
adeziv proaspăt. Atenţie, nu 
neglijaţi aspectul optic. Dacă 
este necesar, faceţi un montaj 
prealabil de probă “în uscat”

6. Înainte de a începe operaţia 
de chituire, curăţati bine rosturile 
şi marginile plăcilor, de resturile 
de adeziv şi alte materiale 
straine. Chitul se introduce în 
rosturi cu ajutorul şpaclului de 
cauciuc- diagonal pe rost.

7. După cca. 5-10 minute, 
spălaţi suprafaţa cu buretele şi 
apă curată. După zvântare, 
spălaţi bine cu buretele, urmele 
de chit întărit rămase pe plăci, 
apoi ştergeţi suprafaţa cu o 
lavetă curată. Atentie!, nu frecaţi 
suprafaţa rostului după întărirea 
chitului, cu peria sau alte 
materiale abrazive.

8. Rosturile de margine sau de 
dilatare, se etanşează cu chit 
siliconic sanitar SIL 60 la
culoarea asortată.

9. Suprafetele proaspăt chituite, 
se curăţă numai prin spălare cu 
apă curată.
Pentru a evita pătarea suprafeţei 
placajului, urmele de ciment 
întărit se pot îndepărta cu 
produse chimice de curăţare, 
numai după 6 săptămâni de la 
chituire. 
În broşura Murexin “Alegeţi 
programul COLOCURA” se 
găsesc toate informaţiile 
necesare cu privire la produsele 
de curăţat şi de întreţinere 
pentru placaje.
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Şapă autonivelantă cu întărire
hidraulică, sub formă de pulbere, 
puternic aditivată, clasa C25/F7, 
pentru nivelarea pardoselilor.
Grosimea stratului 2-30 mm.

2Consum: cca 1,7 kg/m /mm grosime. 

Cap.3. Placaje interioare-Pardoseli

Produse

Amorsă rapidă-Supergrund D4

Amorsa LF1-Tiefengrund LF1

Mortar de nivelare (egalizare) AM 20
Ausgleichmörtel AM 20

Şapa autonivelantă ST 25
Nivelliermasse ST 25

Produs monocomponent, gata 
preparat, fără solvenţi, cu întărire 
rapidă, folosit ca amorsă pe 
suporturi neabsorbante.
După uscare se obţine o suprafaţă rugoasă.

2Consum: 1kg pentru cca 6-10m

Produs monocomponent, gata 
preparat, culoare albastră, pentru 
amorsarea suporturilor absorbante, 
înainte de aplicarea mortarelor şi 
maselor de nivelare, precum ş i  a 
hidroizolaţiilor de tip Flüssigfolie 1KS sau 
Duschdicht

2Consum: 1kg pentru cca 7-10m

Mortar pe bază de ciment, cu întărire rapidă 
pentru egalizarea/nivelarea suporturilor din 
beton şi tencuială, la interior şi exterior-
grosime strat max.20 mm.

2Consum: 1,6 kg/m /mm grosime.
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Cap.3. Placaje interioare-Pardoseli

Produse

Bandă elastică, cu marginile perforate, 
pentru etanşarea îmbinărilor perete - 
pardoseală şi perete –perete.
Livrare: role de 10 ml; 50 ml.

Produs monocomponent, gata preparat, de 
culoare galbenă, pentru hidroizolarea fără 
rosturi a pereţilor şi pardoselii la băi, duşuri, 
sub placajele ceramice. Aplicare cu trafaletul 
în 2-3 staturi; grosime minima 1,5  mm.
Amorsă: după caz, Tiefengrund LF1, 
Supergrund D4

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime.
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Adeziv flexibil, gri KGF 65-
Flex Klebemörtel Grau KGF 65

Adeziv  flexibil, în pat subţire, clasa 
C2TE- S1 pentru lipirea plăcilor cu 
absorbţie redusă la piscine, terase, 
balcoane, bai şi duşuri etc.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Folie fluidă de etanşare 1KS
Flüssigfolie 1KS

Hidroizolaţie Basic 2K
(Hydro Basic 2K)

Produs bicomponent, cu întărire hidraulică, 
fără conţinut de solvenţi, impermeabil la apă, 
pentru realizarea hidroizolaţiilor continue, 
fără rosturi împotriva apei fără presiune, 
direct sub placajele ceramice la duşuri, 
cabine de duş, băi, terase, balcoane.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime
Amorsă: după caz, Tiefengrund LF1, 
Supergrund D4
Grosime: min. 1,5 mm

Banda de etanşare DB 70
Dichtband DB 70
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Adeziv alb KW 21
Klebemörtel Weiss KW 21

Adeziv universal alb,clasa C1T pentru 
lipirea în pat subţire a plăcilor 
absorbante pe suporturi absorbante, 
la interior; rezistent la apă şi îngheţ.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de formatul 
plăcilor.

Adeziv flexibil de culoare albă, clasa 
C2 TE-S1, pentru lipirea plăcilor 
ceramice, a plăcilor din marmură, 
piatră naturală, mozaic, placă peste 
placă, grosime strat 
5-20 mm.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Adeziv flexibil alb KWF 61 
Flex Klebemörtel Weiss KWF 61

Adeziv flexibil în pat subţire, clasa 
C2T-S1, special pentru lipire gresie 
porţelanată la interior, inclusiv 
încălzire prin pardoseală şi şape pe 
bază de ipsos.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Adeziv flexibil KGX 45
Klebemörtel flexibel KGX 45

Mortar adeziv flexibil M41
Flex Klebemörtel Maximo M41

Adeziv flexibil special, cu emisii reduse de 
praf, cu capacitate de acumulare a căldurii la 
sistemele de încălzire prin pardoseală. Are 
consum redus şi este recomandat pentru 
lipirea tuturor placajelor ceramice, a pietrei 
naturale, marmură, şi pentru egalizări la 
pereţi şi pardoseli. Nu are tendinţă de
alunecare la lipirea plăcilor de format mare pe 
suprafeţe verticale.

2Consum: cca 1,5 kg/m , funcţie de formatul 
plăcilor.



Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil, 
aquastatic, colorat, pentru chituirea 
rosturilor cu lăţimea de  2-7 mm, la interior 
şi exterior. Nu este toxic, este rezistent la 
apă şi îngheţ. Ambalaj: 2;8; 25 kg;
Culori: alb, gri, plus 27 de culori, conform 
paletar. 

2Consum: cca 0,5-0,9 kg/m - funcţie de 
dimensiunile plăcilor şi lăţimea rostului.

Cap.3. Placaje interioare-Pardoseli

Produse

Mortar de rosturi FM 60
Fugenmörtel FM 60

Mortar de rosturi Trass FMT 15
Fugenmörtel Trass FMT 15

Mortar de rosturi flexibil rapid 
SFX 70 - Schnellflexfuge SFX 70

Chit de rosturi pe bază de ciment şi 
trass, pentru chituirea rosturilor cu 
lăţimea de până la 15 mm, la placaje 
ceramice şi din piatră, la interior şi 
exterior. Nu este toxic, este rezistent la 
apă şi îngheţ. Ambalaj: 25 kg;
Culori: gri, mittelbraun, anthrazit, bej, manhattan 

2Consum: cca 0,6-2,0 kg/m - funcţie de 
dimensiunile plăcilor şi lăţimea rostului

Chit de rosturi flexibil şi aquastatic, cu 
întărire rapidă, fabricat după o reţetă 
specială foarte igienica, pentru 
umplerea rosturilor cu lăţimea de 
2-15 mm, la interior şi exterior. 
Aderenţă foarte bună la cantul plăcilor.

2Consum: cca 0,6-2,0 kg/m - funcţie de 
dimensiunile plăcilor şi lăţimea rostului
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AQUA

AQUA

Produs special alcalin pentru curăţarea 
murdăriei intense organice (uleiuri, grăsimi)

2Consum: 1 litru pentru cca. 10 m

Produs de curăţare alcalin COLO AR 30
Alkalinischer Reiniger COLO AR 30

Produs de curăţare COLO SR 30
(Saurer Reiniger Colo SR 30)

Produs de curăţare intensiv pe bază de acid, 
pentru îndepărtarea resturilor de mortar şi a 
urmelor de ciment de pe plăcile ceramice.  Se 
poate dilua cu apă.

2Consum: 1 litru pentru cca 20 m



Chit siliconic Sanitar SIL 60
Sanitär Silikon SIL 60

Chit siliconic pentru etanşarea elastică şi 
durabilă, a rosturilor de dilatare şi a celor de 
închidere, la interior şi exterior. Rezistent la 
UV, bacterii şi ciuperci.

0Rezistent la temperatură de la – 40 C, până la 
0+ 180 C.

Consum: 1 cartuş de 310 ml , pentru cca 
10 m de rost cu lăţimea de 5 mm.

Chit siliconic pentru piatră naturală 
SIL 50 - Naturstein Silikon SIL 50

Chit siliconic pentru etanşare elastică 
şi durabilă a rosturilor la plăcile din 
piatră naturală şi marmură, la interior 
şi exterior. Rezistent la UV, la sarcini 
ridicate şi la temperaturi cuprinse între: 

0 0– 50 C, până la + 150 C.
Nu murdăreşte marginile plăcilor.
Culori: alb, gri, transparent, bahama, 
anthrazit

Consum: 1 cartuş de 310 ml, pentru cca 
10 m de rost , cu lăţimea de 5 mm

Plăci Uniplatte

Plăci din polistiren extrudat XPS, “caşerate” 
pe ambele feţe, utilizate pentru placarea 
pereţilor şi pardoselilor, executarea măştilor 
pentru instalaţii, căzi de baie etc-rezistente la 
apă şi îngheţ, termoizolante. Suport ideal 
pentru placaje. 
Disponibile în diferite lungimi şi grosimi.
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Soluţie universală de netezire UG1
Universal Glätter Ug1

Se utilizează pentru finisarea chiturilor 
siliconice Murexin: Naturstein Silikon SIL 50, 
SanitärSilikon SIL 60 şi AquaSilikon SIL 80.



Cap.4 Placaje exterioare.

Montare

Montare placaje la exterior.

> Mod de lucru şi Produse
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Cap.4 Placaje exterioare.

Mod de lucru

Piatra naturală cucereşte prin frumuseţe şi diversitate. Pentru 
realizarea unor placaje din piatră sigure, durabile şi estetice,  
Murexin a creat un sistem de produse speciale, perfect 
compatible, destinate acestui gen de lucrări. Dar placajele 
exterioare pot fi şi din piatră artificială, plăci ceramice, plăci 
mozaic, utilizate la balcoane, terase, piscine, faţade etc;
- pentru fiecare caz în parte , trebuie ales/adaptat sistemul care 
se potriveşte cel mai bine.

Aleea din grădină-
o privelişte minunată!

1. Înainte de lipire, suportul 
trebuie pregătit, după caz: se 
şlefuieşte, se îndepărtează 
stratul superficial de lapte de 
ciment şi se amorsează, după 
caz cu Supergrund D4

2. Suporturile care nu sunt 
plane, se egalizează dupa caz, 
cu mortar Ausgleichmörtel AM 
20 sau şapa autonivelantă de 
exterior, Murexin FMA 30. 
Atenţie la pante, se recomandă 
cca 2 %.

3. La terase, balcoane, piscine, 
unde se execută hidroizolaţii, 
suporturile vor fi amorsate cu 
amorsă Tiefengrund Lf1

4. Pentru hidroizolare se 
utilizează, folia de etanşare -
Dichtfolie DF 2K sau hidroizola-
ţia Flüssigfolie 2KS, respectiv 
Hydro Basic 2K, în grosime de 
cca 3 mm, armate după caz cu 
plasă din fibră de sticlă. La 
zonele de îmbinare între elemen-
tele orizontale şi verticale, se 
foloseşta bandă de etanşare 
Dichtband DB 70
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Cap.4 Placaje exterioare.

Mod de lucru

5. Se întinde adezivul cu drişca 
cu dinţi.

6. Se aşează şi presează plăcile 
în patul de adeziv proaspăt.
Atentie! Adezivul se aplică şi pe 
spatele plăcii: aderenţa dintre 
placă şi adeziv trebuie să fie de 
min.90%.

7. Pentru o execuţie corectă si 
estetică a rosturilor de dilatare, 
de trecere, a terminaţiilor, 
muchiilor, colţurilor, pentru 
trepte, terase etc., recomandăm 
folosirea sistemului de profile 
Murexin.

8. Înainte de chituire, rosturile 
trebuiesc bine curăţate, de 
resturile de adeziv.
Chitul se introduce în rost, cu 
şpaclul de cauciuc, diagonal pe 
direcţia rostului.

9. Înainte de întărirea completă, 
urmele de chit rămase pe plăci, 
se spală bine cu buretele 
special, iar suprafaţa se şterge 
cu o lavetă moale.

10. Rosturile de margine, se 
chituiesc cu chit siliconic sanitar 
SIL 60, la culoare armonizată cu 
cea a chitului din câmp.
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Cap.4 Placaje exterioare.

Produse

Mortar de nivelare (egalizare) AM 20
Ausgleichmörtel AM 20

Şapă autonivelantă de exterior FMA30 
Fliessmasse Aussen FMA30

Amorsa LF1-Tiefengrund LF1

Amorsa rapida-Supergrund D4

Produs monocomponent, gata preparat, 
fără solvenţi, cu întărire rapidă, folosit ca 
amorsă pe suporturi neabsorbante. După 
uscare se obţine o suprafaţă rugoasă.

2Consum: 1kg pentru cca 6-10m

Produs monocomponent, gata preparat, 
culoare albastră, pentru amorsarea 
suporturilor absorbante, înainte de 
aplicarea mortarelor şi maselor de nivelare, 
precum şi a hidroizolaţiilor de tip Dichtfolie DF 2K 
sau Profidichtfolie PD1K

2
Consum: 1kg pentru cca 7-10m

Mortar pe bază de ciment, cu întărire rapidă pentru 
egalizarea/nivelarea suporturilor din beton şi 
tencuiala, la interior şi exterior-grosime strat max. 
20 mm.

2
Consum: 1,6 kg/m /mm grosime.

Mortar uscat, cu rezistenţă ridicată, fără 
contracţii, pentru nivelarea şapelor sau 
betoanelor la exterior şi interior, în grosime 
maximă de până la 30 mm pe strat, inclusiv în 
pantă până la 3 %. Circulabil după 2 ore, montare 
plăci, după 24 ore.

2Consum: 1,6 kg/m /mm grosime.
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C 30

F10

DIN EN 13813

Bandă elastică, cu marginile perforate, pentru 
etanşarea îmbinărilor perete - pardoseală şi 
perete –perete.
Livrare: role de 10 ml; 50 ml.

Banda de etanşare DB 70
Dichtband DB 70

Folie de etanşare DF 2K - Dichfolie DF 2K

Produs bicomponent, pentru hidroizolarea fără 
rosturi a pereţilor şi pardoselii sub placajele 
ceramice la bazine de înot, terase etc. Aplicare cu 
fierul de glet în grosime minimă  2mm. Se armează 
cu plasă din fibră de sticlă.
Amorsă: dupa caz, Tiefengrund LF1, Supergrund D4

2Consum: cca 3kg/m



Cap.4 Placaje exterioare.

Produse
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Emulsie universală KVF 18
Universalemulsion KVF 18

Aditiv pentru “flexibilizarea” adezivilor şi 
chiturilor normale , în cazul utilizării la placaje 
exterioare, sau a celor pe suporturi supuse la 
sarcini termice mari.
Consum:
- adeziv - cca 3 kg emulsie / sac de 25 kg
- chituri - cca 3 kg emulsie /sac de 25 kg 

- cca 1kg emulsie /cutie de 8 kg

Adeziv flexibil în pat subţire, clasa C2T-
S1, special pentru l ipire gresie 
porţelanată şi placaje din piatră, la 
terase, alei, parcaje, etc.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Adeziv flexibil KGX 45
Klebemörtel flexibel KGX 45

Hidroizolaţie Basic 2K
(Hydro Basic 2K)

Produs bicomponent, cu întărire hidraulică, fără 
conţinut de solvenţi, impermeabil la apă, pentru 
realizarea hidroizolaţiilor continue, fără rosturi 
împotriva apei fără presiune, direct sub placajele 
ceramice la duşuri, cabine de duş, băi, terase, 
balcoane.

2
Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime
Amorsă: după caz, Tiefengrund LF1, Supergrund D4
Grosime: min. 1,5 mm

Folie fluidă de etanşare 2KS
Flüssigfolie 2KS

Produs bicomponent, cu întărire rapidă, pentru 
hidroizolare sub placaje la exterior şi interior, 
terase, cabine duş, etc. Aplicare în 2 straturi; 
grosime finală minimă 2 mm.

2Consum: cca 1,5 kg/m /mm grosime.

Adeziv pentru lipirea în pat subţire, clasa 
C1T, rezistent la apă şi îngheţ. Pentru 
placaje absorbante, pe suporturi 
absorbante.

2
Consum: cca 3 kg/m , funcţie de formatul 
plăcilor.

Adeziv standard KMG 15
Klebemörtel Standard KMG 15
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Adeziv flexibil, gri KGF 65-
Flex Klebemörtel Grau KGF 65

Adeziv  flexibil, în pat subţire, clasa 
C2TE- S1 pentru lipirea plăcilor cu 
absorbţie redusă la piscine, terase, 
balcoane, băi şi duşuri etc.

2
Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Adeziv flexibil rapid de culoare albă, 
clasa C2 F-S1, pentru lipirea  flexibilă şi 
rapidă în pat subţire sau mediu (4-
20mm), a plăcilor ceramice, a plăcilor 
din marmură, piatră naturală şi artificială 
de dimensiuni mari. Circulbil dupa 3 ore. 
Lucrări rapide sau pe timp friguros.

2
Consum: cca 3 kg/ m , funcţie de formatul 
plăcilor

Adeziv flexibil alb rapid SKF 81- 
Schnell Flex Klebemörtel 
Weiss SKF 81

Adeziv flexibil Trass KTF 55
Flex Klebemörtel Trass KTF 55

Adeziv superflexibil cu adaos de trass 
clasa C2 T- S2 pentru lipirea în pat 
subţire sau gros (5-20 mm) a plăcilor din 
piatră naturală şi artificială, în special la 
faţade şi terase. Reduce riscul de 
apariţie a eflorescentelor şi deci a pătării 
placajelor.

2Consum: cca 3 kg/m , funcţie de 
formatul plăcilor.

Mortar adeziv hidroizolant DKM 95
Dichtklebemörtel DKM 95

Mortar monocomponent pe bază de 
ciment, cu dublă utilizare, ca adeziv şi 
hidroizolaţie, impermeabil la apă şi 
permeabil la vapori. Pentru realizarea 
hidroizolaţiilor şi pentru lipirea plăcilor 
ceramice în spaţii cu solicitări ridicate 
(balcoane, terase), precum şi pentru 
lipire pe suporturi din lemn sau metal.
Consum:

2- hidroizolaţie - cca 5 kg/m /mm
2

- adeziv - cca. 3 kg/m  funcţie de formatul plăcilor



Chit de rosturi cu adaos de trass, clasa 
CG2, pentru umplerea rosturilor la 
pavaje din beton sau piatră, cu lăţimea 
de până la 30 mm, rezistent la uzură şi la 
îngheţ-dezgheţ cu sare. 
Ambalaj : 25 kg;
Culori: gri, camel, bahama

2Consum: cca 2 kg/ m , funcţie de formatul 

Chit de rosturi pe bază de ciment şi 
trass, clasa CG1, pentru chituirea 
rosturilor cu lăţimea de până la 15 mm, la 
placaje ceramice şi din piatră, la interior 
şi exterior. Nu este toxic, este rezistent la 
apă şi îngheţ.
Ambalaj: 25 kg;
Culori: gri, mittelbraun, anthrazit, bej, manhattan 

2Consum: cca 0,5 kg/m - funcţie de dimensiunile 
plăcilor şi lăţimea rostului

Cap.4 Placaje exterioare.

Produse

Mortar de rosturi Trass FMT 15
Fugenmörtel Trass FMT 15

Mortar de rosturi pavaje Trass 
SF 50 - Steinfufe Trass SF 50
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Mortar de rosturi aplicabil chiar şi în 
condiţii de ploaie pentru rostuirea 
pietrelor, pavajelor şi a plăcilor de klinker 
pozate pe pat de nisip, cu adâncimea 
rostului de minim 30 mm şi lăţimea de 
minim 8 mm.
Consum: în funcţie de formatul pavelelor, al 
lăţimii şi adâncimii rosturilor

Mortar de rosturi pavaje PF 30
Pflasterfuge PF 30

Produs special alcalin pentru curăţarea murdăriei 
intense organice (uleiuri, grăsimi)

2Consum: 1 litru pentru cca. 10 m

Produs de curăţare alcalin COLO AR 30
Alkalinischer Reiniger COLO AR 30

Produs de curăţare COLO SR 30
(Saurer Reiniger Colo SR 30)

Produs de curăţare intensiv pe bază de acid, 
pentru îndepărtarea resturilor de mortar şi a 
urmelor de ciment de pe plăcile ceramice.  Se 
poate dilua cu apă.

2Consum: 1 litru pentru cca 20 m



Chit siliconic pentru etanşare elastică şi 
durabilă a rosturilor la plăcile din piatră 
naturală şi marmură, la interior şi exterior. 
Rezistent la UV, la sarcini ridicate şi la 

0temperaturi cuprinse între: – 50 C, până la + 
0

150 C. Nu murdăreşte marginile plăcilor.
Culori:alb, gri, transparent, bahama, anthrazit
Consum: 1 cartuş de 310 ml, pentru 
cca 10 m de rost , cu lăţimea de 5 mm

Chit siliconic Aqua SIL 80
Aqua Silikon SIL 80

Chit siliconic pentru piatră naturală 
SIL 50 - Naturstein Silikon SIL 50

AQUA

Chit siliconic Sanitar SIL 60
Sanitär Silikon SIL 60

Chit siliconic pentru etanşarea elastică şi 
durabilă, a rosturilor de dilatare şi a celor de 
închidere, la interior şi exterior. Rezistent la UV, 
bacterii şi ciuperci.

0Rezistent la temperaturi de la – 40 C, până la + 
0180 C.

Consum: 1 cartuş de 310 ml, pentru 
cca 10 m de rost cu lăţimea de 5 mm

Chit rezistent la alge, apă termală, apă de 
mare, pentru etanşare elastică durabilă a 
rosturilor de dilatare sau de închidere, în 
mediu umed, sub apă. Se foloseşte la 
piscine, bazine cu apă termală etc. rezistent la 
alge şi ciuperci.
Culori: alb, gri, transparent, bahama, anthrazit
Consum: 1 cartuş de 310 ml, pentru cca 10 m de 
rost , cu lăţimea de 5 mm
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Profile pentru
placaje perfecte

Accesorii

> Produse
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Cap. 5 Accesorii



Cap. 5 Accesorii

Produse

Realizare de placaje perfecte - 
estetice, curate şi funcţionale 
- cu profilele de închidere Murexin.

Profilele pentru placaje Murexin, asigură nu numai realizarea 
unor placaje estetice şi funcţionale, ci şi rezistenţa lor în timp 
prin protecţia zonelor expuse solicitărilor – zone de colţ şi zone 
de cant. Produse din materiale variate - alamă, oţel, aluminiu, 
PVC şi o gamă largă de culori, asigură posibilitatea creării unor 
multiple variante de expresie.

Pentru realizarea unor finisaje curate şi 
frumoase la marginea plăcilor. Fabricate din 
alamă, oţel superior, aluminiu şi PVC, într-o 
gamă largă de culori, pentru grosimi diferite 
ale plăcilor: 6,8,10,12.5 şi 15 mm

Pentru realizarea unor finisaje curate şi 
frumoase la marginea plăcilor. Fabricate din 
alamă, oţel superior, aluminiu şi PVC, într-o 
gamă largă de culori, pentru grosimi diferite 
ale plăcilor: 6,8,10,12.5 şi 15 mm
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Piese de capăt pentru profilele 
semirotunde MRE  / Endstücke für 
Rundkantenabschlussprofile MRE

Pentru realizarea, închiderilor la capetele 
vizibile ale profilelor semirotunde

Profil rost dilataţie MD Dehnfugenprofil
MD şi Profil rost dilataţie îngust MD 
Dehnfugenprofil schmal MD

Profile pentru realizarea rosturilor de dilataţie 
la placajele ceramice de diferite grosimi, la 
interior. Culoare gri argintiu

Profile cornier MG
Winkelabschlussprofile MG

Profile semirotunde MR
Rundkantenabschlussprofile MR



Cap. 5 Accesorii

Produse

Profile pentru realizarea estetică şi 
funcţională –antiderapantă, a marginilor de 
treaptă, la interior. Disponibile pentru diferite 
înălţimi, cu insertie PVC de culoare gri sau 
maro şi cu piese de capăt pentru închidere.

Profile pentru închiderea estetică şi 
funcţională a marginilor de treaptă şi pentru 
realizarea unor placaje cu design creativ. 
Utilizare în special la exterior
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Profil metalic, din oţel tratat, pentru realizarea 
şi protecţia colţurilor la placaje ceramice de 
diferite grosimi: 8,10, şi 12.5 mm
Culoare: argintiu

Profil terasă MT Terrassenprofil MT

Profile tip cornier cu lăcrimar, pentru 
închiderea estetică şi protecţia părţilor 
laterale ale teraselor şi balcoanelor; profilul 
se fixează cu aripa perforată sub placajele 
ceramice, iar cu cealaltă la cca 1 cm de 
marginea plăcii balconului/terasei.
Există piese de îmbinare în câmp şi la colţuri.
Înălţimi: 40,70, 100 mm.

Pentru îmbinarea profilelor de tersă la colţuri

Profile pentru realizarea de terminaţii estetice 
şi de placaje creative –tip Listelli
Culori: inox, alb, gri argintiu, eloxat natur

Profile treaptă MS cu inserţie PVC
Stufenprofile MS mit PVC-Einlage

Profile de treaptă MS din oţel superior
Edelstahl Stufenprofile MS

Profil de protecţie colţ Eckschutzprofil

Piesă îmbinare colţ profil terasă
Terrassenprofil-Eckverbinder

Profil închidere 4 colţuri 
Abschlussschiene 4-eckig



Cap. 6: Produsul potrivit la locul potrivit

Recomandări privind 
alegerea produselor

Prezentarea pe scurt a produselor Murexin pentru toate 
domeniile de utilizare!
    - produs Murexin recomandat
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                                              Produs

Domeniu de utilizare
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Tencuiala ciment şi var
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Beton (3 pâna la 18 luni)

       

Beton peste 18 luni

       

Beton celular autoclavizat

       

Materiale de constructii din ipsos în 
zonele uscate (W2)

        

Materiale de constructii din ipsos 
pentru duşuri (W3)

        

Placi aglomerate (zone uscate)

       

Placi aglomerate (bai)

       

Şapă aderenta (vechime 28 de zile)

       

Şapa flotanta (vechime 28 de zile)

       

Şapă încalzita (vechime 28 de zile, 
încalzita la temp. înalte)
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Placa peste placa
Terase, balcoane
Piscine
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Lipirea plăcilor
Chituirea rosturilor 

Chituri pe
bază de ciment

Domeniu de utilizare

      

Tencuiala ciment şi var

         

Tencuiala ciment şi var în 
zonele cu apă pulverizata

         

Beton (3 pâna la 18 luni)

        
        

Beton celular autoclavizat

        

Materiale de constructii din 
ipsos în zonele uscate (W2)

         

Materiale de constructii din 
ipsos pentru duşuri (W3)

         

Placi aglomerate 
(zone uscate)

          

Placi aglomerate (bai)
        

          

          Şapă încalzita 
(vechime 28 dezile, încalzita)         

        
         

Produs

 
 

 

Beton peste 18 luni

 
 
 

 

 
 

Şapă aderenta 
(vechime 28 de zile)  
Şapă flotanta 
(vechime 28 de zile)
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Cap.7: Recomandări

Vocabular curent 
de la A la Z
Abbindezeit-Timp de priză: intervalul 
de timp în care adezivul aplicat începe să 
se întărească.

Agglomarmor-Marmură aglomerată: 
bucăţi de marmură legate între ele prin 
răşini sintetice. Suprafaţa este alcatuită 
din bucăţi de marmură (“mozaic 
veneţian”)

Anschlussfuge-Rosturi de legătură 
(de trecere): rosturi dintre placajele 
ceramice şi alte tipuri de placaje sau 
finisaje de pardoseală – mochete, 
parchet, PVC etc

Ausblühungen-Eflorescenţe: pete albe 
ce apar pe suprafaţa rosturilor şi a 
plăcilor, ca urmare a acţiunii umidităţii 
care dizolvă şi transportă sărurile din 
suporturi.

Belagsfuge-Rost între plăci: rosturile 
curente (în câmp) dintre plăci, care se 
umplu de regulă cu chituri de rosturi pe 
bază de ciment.

Bewegungsfuge-Rosturi de mişcare: 
rost între clădiri sau părţi ale clădirilor, 
care permite mişcarea lor independentă-
tasare, cutremur etc.

Buttering Floating: metodă combinată 
de montare a plăcilor în care adezivul de 
lipire se aplică suplimentar şi pe spatele 
plăcilor. Metoda se aplică în special la 
placajele exterioare - ex. terase pentru o 
aderenţă completă a plăcii la suport. 

Dehnfuge-Rost de dilatare: rost 
continuu în placaje pentru preluarea 
deformării cauzate de solicitările 
termice, constructive sau tehnice. 
Rosturile de dilataţie se etanşează cu 
chituri elastice-ex chit siliconic sanitar 
SIL 60

Einlegezeit-Timp de aplicare Intervalul 
de timp maxim, în care plăcile trebuie 
fixate în patul de adeziv

Emulsion-Emulsie: amestec de apă şi 
cantităţi foarte mici de grăsime sau ulei.

Fingerprobe-Proba cu degetul: 
modalitate simplă de a încerca dacă 
timpul de aplicare a fost depăşit. Dacă 
adezivul nu mai ramâne pe deget, 
înseamnă că a făcut peliculă şi nu mai 
lipeşte; în acest caz trebuie îndepărtat şi 
aplicat un nou strat de adeziv proaspat.

Grundierung-Grunduri–  amorse.  
Produse speciale, fluide pentru tratarea 
suprafeţelor absorbante, înainte de 
aplicarea hidroizolaţiilor sau adezivilor, 
cu rol de întărirea suportului, de 
reducere/egalizare a absorbţiei, de 
legare a prafului, de creşterea a aderenţei 
etc. Ex: amorsă LF1-Tiefengrund LF1

Haftbrücke-Punte de aderenţă: 
amorsă specială aplicată pe suporturile 
vechi, în vederea creşterii aderenţei la 
suport a maselor de şpaclu sau nivelare 
aplicate pe acestea.

Ichse-Îmbinări (colţuri): îmbinare-colţ 
interior între perete-pardoseală sau între 

perete-perete; zone care trebuie 
etanşate cu bandă de etanşare 
Dichtband.

Korriergerzeit-Timp de corectare 
(ajustare): intervalul de timp în care 
plăcile montate în adeziv, mai pot fi 
mişcate pentru mici corecţii ale poziţiei; 
în general acest timp este de cca 5 
minute.

Mecanische/termische Belastung-
Solicitări mecanice/ termice: Acţiuni la 
care sunt supuse placajele în timpul 
exploatării din sarcini mecanice- trafic, 
sau variaţii de temperatură şi care au ca 
efecte-eforturi şi deformaţii pe care 
acestea le suportă. 

Offenzeit-Timp deschis (open time) 
Similar cu timpul de aplicare- este 
intervalul de timp maxim, in care placile 
trebuie aplicate peste adezivul intins pe 
suport.In general timpul deschis este de 
cca 20 -30 minute;acesta se reduce la 
cca 5-10 minute la temperaturi ridicate 
şi/sau suporturi foarte absorbante.

Randfuge-Rost de separare. Rost de 
contracţ ie-dilataţ ie, care separă  
pardoseala placată, de elementele  de 
construcţie cu care aceasta vine în 
contact.

Rastzeit-Timp de aşteptare (matura-
re): intervalul de timp, în care după 
malaxare-unele produse se lasă în 
repaos, după care se remalaxează. Ex. la 
chitul FM 60, acest timp este de cca 5 
min.

Schwindung-Contracţie: fenomen de 
reducere a dimensiunilor unui element 
pe baza de ciment, în perioada de 
uscare. 

Standfestigkeit-Stabilitate: proprieta-
tea materialelor aplicate pe suprafeţe 
orizontale şi verticale de a-şi păstra 
forma iniţială.

Topfzeit-Durata (timp) de lucrabilitate 
Durată de timp în care materialul 
preparat, rămane lucrabil- se poate încă 
aplica - pune în operă.

Trass oder auch Puzzolan-Trass sau 
Puzzolana: rocă naturală vulcanică care 
în combinaţie cu varul şi apa are calităţi 
de liant.Se foloseşte ca adaos la adezivi 
şi chituri pentru placaje din piatră 
naturală, cu efect de reducere a 
eflorescenţelor.

Übernwässern-Apă in exces: Utilizarea 
unei cantităţi prea mari de apă de 
amestecare. Influenţează negativ asupra  
proprietăţilor în stare proaspătă şi întărită 
a materialelor. 

Wasseraufname-Capacitatea de 
absorbţie a apei: Cantitatea de apă 
absorbită prin efect capilar, atunci când 
suprafaţa materialului intră în contact cu 
apa fără presiune. Este o caracteristică 
importantă pentru chiturile de rosturi. Un 
chit bun trebuie să aibă absorbţia cât mai 
mică, ex. chitul de rosturi FM 60.
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