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Șapă autonivelantă pentru aplicare la sistemele de încălzire prin pardoseală sau peste șapele pe bază de 
ciment înaintea aplicării de parchet, mochetă, vopsele epoxidice sau plăci ceramice. Nu se aplică pe 
suporturi din lemn, metal sau materiale plastice. 

 
Caracteristici  

• Tip: șapă pe bază de ciment tip EN 13813 
CT-C40-F10-AR0.5-B1.5, conform SR EN 
13813:2003; 

• Compoziție: ciment, adaosuri minerale, 
aditivi. 

 
Mod de utilizare 

• Conținutul unui sac (25 kg) se introduce în 
cantitatea de apă indicată (se va utiliza 
numai apă curată și rece); 

•  Omogenizarea se va face cu un malaxor 
electric, la turație mică, până la obținerea 
unei mase omogene; 

•  După un repaus de 3 minute materialul se 
mai amesteă o dată pentru definitivarea 
reacțiilor chimice. Întotdeauna se va 
amesteca cu apă conținutul unui sac întreg. 
Nu se recomandă adăugarea unor cantități 
suplimentare de apă. Produsul nu se 
amestecă cu alte materiale; 

• Amestecul astfel obținut se toarnă pe 
suprafața amorsată uscată, fiind ajutat la 
întindere cu o gletieră. Pentru obținerea unei 
suprafețe netede,  se vor elimina bulele de 
aer din materialul proaspăt turnat cu ajutorul 
unei role cu țepi; 

•  În timpul turnării șapei temperatura aerului, 
materialului și suportului vor fi cuprinse 
între 5° C si 30º C; 

• Montajul nu se va executa sub acțiunea 
directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în 
curent de aer. Șapa va fi protejată împotriva 
uscării rapide. În cazul în care sapa se toarnă 
pe o suprafață mai mare de 16 m2 se vor 
prevedea rosturi de dilatare. Pentru 
suporturile neabsorbante, anterior aplicării,  
se va folosi o amorsă de contact (nisip 
cuarțos și rășini). 

• Rezistența stratului suport trebuie sa fie de 
minim 10 N/mm2. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date tehnice 

• Necesar de apă: 5.5-6 l pentru 25 kg 
material 

• Timp de aplicare: maxim 30 de minute de la 
amestecarea cu apă 

• Rezistență la încovoiere: > 10 N/mm2 
• Rezistență la compresiune: > 40 N/mm2 
• Rezistență la uzură BCA: < 50 μm 
• Aderență la beton: > 1.5 N/mm2 
• Grosimea stratului: 10-40 mm 
• Circulabilă pentru trafic pietonal: după 12 

ore 
• Conținut de Cr6+ sub 2 ppm pe durata de 

valabilitate a produsului 
 
Caracteristicile menționate au fost obținute 

pentru punerea în operă în condiții standard de 
temperatură (23ºC) și umiditate relativă (50%).  



Condițiile de temperatură și umiditate diferite 
de la locul aplicării pot conduce la o întărire mai 
lentă sau mai rapidă. 

 
Consum specific 
1.8 kg/m2/mm grosime 
 
Ambalare  
Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg). 
 
Depozitare 
Se depozitează în locuri uscate, ferit de intemperii. 
 
Durata de valabilitate 
12 luni de la data fabricației (vezi partea laterală a 
sacului). 
 
Măsuri de siguranță  

• Se va evita contactul materialului cu pielea 
și ochii; 

• În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu 
multa apă și se va consulta medicul; 

• În cazul înghițirii accidentale se va consulta 
medicul, prezentându-i acestuia ambalajul 
produsului.  

Fraze de securitate 
R36/37 - Iritant pentru ochi și sistemul respirator; 
R38      - Iritant pentru piele; 
R43      - Poate provoca sensibilizare în contact cu 
pielea; 
S2        - A nu se lăsa la îndemana copiilor; 
S22      - A nu inspira praful; 
S24      - Evitați contactul cu pielea și cu ochii; 
S26    - În cazul contactului cu ochii, se spală 
imediat cu multă apă și se consultă un specialist; 
S37      - A se purta mănuși corespunzătoare; 
S38      - În cazul unei ventilații insuficiente a se 
purta un echipament respirator corespunzător.
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