
KLIMEX UNICOL - Mortar adeziv super-flexibil pentru zidarie din piatra naturala KLIMEX 

KLIMEX UNICOL este un mortar adeziv super-flexibil, pe baza de ciment, in C2TE S1 calitate conform 

EN 12004 cu aderenta initiala ridicata, conferind o stabilitate mare zidariei din piatra naturala KLIMEX 

pe aproape toate suprafeele de aplicare, sub forma de ziduri din piatra sau minerale (dar si pe 

tencuieli conform EN 998-1 CS II – IV, placi rigide de gips armate cu fibre de celuloza etc.), atat  in 

spatii interioare, cat si in cele exterioare. Va rugam sa tineti cont de faptul ca aceste instructiuni 

contin in exclusivitate informaiti si recomandari generale pentru utilizarea lui KLIMEX UNICOL. Ele 

sunt puse la dispoziie doar in scop informativ. In cazul in care aveti dubii, este neaparat necesar sa 

apelai la specialisti autorizati (pe plan local), de la care sa primim recomandari obiective in ceea ce 

priveste utilizarea si aplicarea acestui produs. Se vor consulta regulamentele locale in domeniul 

construciilor, pentru a se asigura faptul ca utilizarea acestui produs are loc conform regulilor 

acceptate in industria constructiilor.  

CONSUM: 1 galeata KLIMEX UNICOL (Continut: 15 kg) este suficienta pentru aplicarea a cca. 2,5 - 4,0 

m² de zidarie din piatra naturala KLIMEX.  

PERIOADA DE VALABILITATE: 12 luni in ambalajul original, nedeschis si depozitat intr-un loc racoros si 

uscat la temperaturi intre +5°C ³i +25°C. Dupa deschiderea ambalajului, perioada de valabilitate este 

limitata.  

LIMITARI: Aplicati mortarul adeziv doar la temperaturi intre +5 °C si +30 °C. Nu este potrivit pentru 

spaitile permeabilizate de apa si nici pentru suprafetele din plastic, metal, lemn, teflon si bitum. Dupa 

intarire, mortarul are o rezistena la temperaturi intre -35°C ³i +60°C.  

PRELUCRARE: Suprafata de aplicare trebuie sa fie rezistenta, sa-si pastreze forma, sa fie lipsita de 

praf si grasimi, plana, uscata (grad de umiditate < 4%) si fara substane separabile. Suprafeele foarte 

absorbante sau nisipoase se vor pretrata cu Primer KLIMEX, apoi se vor respecta timpii de uscare. 

Straturile care nu au capacitate portanta suficienta se vor indeparta neaparat. Mortarul adeziv (15 

kg) se va mixa cu 4,2 litri de apa rece, limpede si curata intr-un recipient de amestecare curat, 

obtinandu-se un mortar omogen, fara cocoloase, urmand ca dupa cca. 5 minute de maturare, sa se 

amestece din nou.  

Timp de prelucrare: ca. 4 - 5 ore la +20°C. Mortarul adeziv se va aplica pe suprafaa cu o mistrie cu 

dinti de 6x6 sau de 8x8. In cazul utilizarii in spaii exterioare si aplicarii de KlimexUltraStrong (placi 

porelanate) se recomanda aplicarea mortarului adeziv si pe verso-ul pietrei naturale pentru zidarie. 

Piatra naturala pentru zidarie se va apasa bine in stratul de adeziv printr-o miscare de impingere. Va 

rugam sa respectai timpul de asteptare de cca. 25 minute la +20°C pentru formarea unei pelicule.  

! Excepie: In cazul produselor din gips, aplicati adezivul doar pe versoul produselor si eventual  si pe 

suprafata de aplicare. Piatra naturala pentru zidarie se va aplica printr-o miscare de impingere. 

Pentru aplicarea pietrei naturale de zidarii cu rosturi se recomanda utilizarea de distantiere. In timpul 

de priza a adezivului suprafetele lipite se vor proteja de umiditate, inghet si razele directe ale 

soarelui. Rosturile pot fi umplute dupa 24 ore cu mortarul pentru rosturi KLIMEX Joint. Resturile de 

adeziv proaspete se vor indeparta direct cu apa din abundenta. Adezivul intarit se va putea indeparta 

doar mecanic. 


