
Traducere din limba germană 

 
Klimex Unicol 

 
Mortar în pat subțire cu conținut de ciment pentru aplicarea de plăci ceramice pe pardoseli 

și pereți. Cu conținut scăzut de crom, conform Directivei TRGS 613 (reglementare tehnică 

pentru materiale periculoase). 

 
 Corespunde cerințelor C2 TE ale DIN EN 12004 

 Proprietăți bune de prelucrare, foarte stabil 

 Pereți și pardoseli 

 Interior și exterior 

 
Utilizări: Materiale de montat: Klimex plăci pentru placare și dale din 

argilă pentru pardoseli, dale de piatră, plăci porțelanate, plăci 

ceramice și formate, dale din clincher și materiale de construcție 

similare 

Utilizarea pentru obiecte: Bazine de apă industriale, piscine, săli 
de operații, căi de evacuare, spații de locuit 

 
Substraturi adecvate: Beton, beton ușor, beton poros (cu o vechime de minim 3 luni), 

stucatură de ciment și ciment cu var, zidărie complet rostuită, 

netedă (nu zidărie mixtă), plăci de construcții uscate din gips, 

gips carton și fibră de gips, șapte de ciment, șapte cu sulfat de 

calciu, șapă uscată, construcție de pardoseală cu încălzire în 

pardoseală 

 
Raport de amestecare: 5 l apă la 15 kg Klimex Unicol; 1,6 până la 1,7 l apă la 5 kg 

Klimex Unicol 

 
Grosimea stratului: Max. 5 mm în cazul unui pat de mortar compactat 

Durată de uscare: 3 până la 5 minute 

Durată de prelucrare: Cca. 4 ore; mortarul parțial întărit nu poate fi făcut utilizabil cu 

ajutorul apei sau cu mortar proaspăt 

 
Timp de lipire: Cca. 30 minute 

 
Poate fi pășit pe el/rostuit: Cel mai devreme după 24 de ore; luați măsuri pentru a distribui 

sarcina la pășire. 

 

În anotimpul rece, în cazul utilizărilor externe, recomandăm un 

mortar în pat subțire de la Klimex, cu uscare rapidă. 
 

 
Capacitate de încărcare: După cca. 3 zile; în cazul utilizărilor la proiecte și piscine, după 

28 de zile 

 

 
 



Informații referitoare la timp: Informațiile referitoare la timp se referă la o temperatură normală 

de +23 °C și o umiditate relativă a aerului de 50 %. 

La temperaturi mai ridicate, timpii se scurtează, iar la temperaturi 

mai scăzute, se prelungesc. 

 Temperatură de prelucrare: De la +5 °C până la +30 °C 

Consum: Cca. 2,5 până la 4 kg /m² per mm de grosime a stratului 

 
Unelte: Mixer vertical, șpaclu dințat cu dantură adecvată: mozaic mic 

3 până la 4 mm, dale pentru pereți și pardoseală 4 până la 6 mm, 

ceramică brută 6 până la 10 mm. Curățați uneltele cu apă, imediat 

după utilizare. 

 
Depozitare: Cca. 12 luni, în mediu uscat pe un palet, în ambalajul original 

nedesfăcut. 

  

Dimensiunea ambalajului: Găleată de 15 kg 

Proprietăţi: Aderență de contact foarte bună, foarte stabil și capacitate 

ridicată de absorbție a apei, rezistent la apă, rezistent la 

alternanțe de îngheț și dezgheț, prelucrare foarte flexibilă, 

foarte economic, timp de aderență îndelungat 

 
Pregătire substrat: Substraturile trebuie să fie curate, uscate, stabile, rezistente și cu 

formă stabilă și nu trebuie să conțină materiale care reduc 

aderența. Fisurile din șapă trebuie să fie bine umplute cu rășină 

turnată. Neteziți denivelări mai mari cu mortar pentru reparații 

sau de nivelare. 

Șapele cu ciment trebuie să aibă o vechime de 28 de zile și să 

fie uscate. Șapele cu sulfat de calciu trebuie să aibă un conținut 

de umezeală ≤ 0,5 CM-% și să fie suficient de șlefuite, aspirate 

și prevăzute cu grund. Pe substraturile de lemn, înainte de 

montarea dalelor trebuie să fie aplicat un strat adecvat de grund 

pe plăci. Pe șapele din asfalt turnat trebuie să fie presărat nisip. 

Șapele cu ciment și sulfat de calciu cu încălzire în pardoseală 

trebuie să fie încălzite la o temperatură de montare adecvată: șape 

de ciment ≤ 2.0 CM-%, șape cu sulfat de calciu ≤ 0.3 CM-%. 

În acest scop se aplică reglementările, directivele și 

recomandările corespunzătoare, precum și regulile tehnice de 

utilizare general recunoscute. 
 
 

Strat de grund: Grund adânc: Șape cu ciment, șape cu calciu, șape uscate, 

plăci de gips, gips carton cu rosturi de îmbinare și șpăcluire, 

plăci din fibră de gips, beton poros puternic sau cu absorbție 

diferită, stucatură de ciment și ciment cu var, zidărie cu rosturi 

netezite 

Numai pentru aplicații uscate în interior: Folosiți un grund 

adecvat pentru suprafețe netede fără pori precum dale, dale de 

tip terrazzo, piatră naturală sau blocuri de beton, resturi vechi 



lipite din pardoseli de PVC sau mochetă. 
 

 
 

Prelucrare: Turnați 5 l de apă într-un vas curat și amestecați bine cu 15 kg (1 

găleată0 de Klimex Unicol, obținând un mortar ușor de prelucrat, 

fără cocoloașe și cu consistența potrivită. Lăsați mortarul să stea 

3 până la 5 minute; apoi amestecați încă o dată temeinic. Aplicați 

cu un șpaclu neted un strat de contact și apoi un strat structurat 

cu un șpaclu dințat ( aplicați unealta la un unghi de 45° până la 

60°).  

Nu aplicați mai mult mortar decât puteți acoperi în timpul de 

lipire (cca. 30 minute). 

 Montați plăcile cu o apăsare ușoară, împingeți-le la locul 

potrivit și corectați-le poziția. Cu puțin timp înainte de 

întărire rostuiți, curățați plăcile și ștergeți-le cu cârpă umedă. 

 
Indicație cu privire la siguranța dumneavoastră: Conține ciment. Reacție puternic alcalină cu 

umiditate/apă. 
 

 
 

Informații corespunzătoare Directivei germane cu privire la materiale periculoase. Simbol de 
pericol: Xi iritant 
 

 
Pericole (fraze R): 

R 38 Iritant pentru piele. 

R 41 Risc de leziuni oculare grave. 

 
COC GIS ZP1 

 
Cu conținut scăzut de crom, conform 

Directivei germane TRGS 613 

(reglementare tehnică pentru materiale 

periculoase). 

Instrucțiune de siguranță: 

S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

S 22 A nu se inspira praful. 

S24/25 A se evita contactul cu ochii și cu 

pielea. 
 

S 26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi 

imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 

 

S 37/39 A se purta mănuşi de protecție 

corespunzătoare și ochelari de 

protecție/protecție a feței în timpul lucrului. 

 
 

S 46 În caz de înghiţire, a se consulta 

imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau 

eticheta. 

 



 

 
 
 

CE 

 
Data fabricației este imprimată pe ambalaj. EN 12004 

Mortar îmbunătățit cu conținut de ciment pentru pardoseli și pereți, pentru interior și exterior 

Forță de aderență după depozitare în condiții uscate ≥ 1 N/mm² 

Forță de aderență după depozitare în condiții umede ≥ 1 N/mm² 

Forță de aderență după depozitare în condiții de căldură ≥ 1 N/mm² 
Forță de aderență după depozitare în condiții de îngheț și dezgheț alternativ ≥ 1 N/mm² 

 
Informațiile din acest document sunt descrieri ale produsului. Este vorba despre observații 

generale bazate pe experiențele și cercetările noastre. Nu fac referire la o anumită utilizare. 

Pe baza acestor informații nu sunt posibile drepturi la despăgubiri. Dacă doriți, luați legătura 

cu departamentul nostru pentru consiliere tehnică. 


