
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

ASOLIT-POWDER 

 

 

Plastifiant pentru mortare - Înlocuitor de var 
 

 
Proprietati 

 Aplicar 

ASOLIT-POWDER este un praf, care adăugat în 
mortarele de ciment, le conferă lucrabilitatea 

mortarelor din ciment şi var, înlocuind complet 
varul. Conferă toate avantajele şi anulează toate 
dezavantajele varului: 

• Măreşte aderenŃa mortarului proaspăt la  
suport. 

• Prelungeşte semnificativ timpul de priză al 

mortarului. 

• Fiind un antrenor de aer, plastifiază mortarele 

şi creşte lucrabilitatea acestora. 

• Conferă izolare hidrofugă. 

• Elimină complet băşicile din tencuială. 

• Creşte consistenŃa mortarului şi acesta nu mai 

curge pe zid. 

• Creşte semnificativ rezistenŃa mortarelor, 

inclusiv rezistenŃa la îngheŃ. 

• Reduce simŃitor costul mortarului. 

• Elimină dificultăŃile decurgând din depozitarea 

varului la construcŃie. 

• Nu conŃine cloruri sau alte ingrediente 

corosive. 

• Nu provoacă afecŃiuni ale pielii. 

silicon fungicid  

Domenii de aplicare 
 
ASOLIT-POWDER este un ajutor ideal pentru 

prepararea mortarelor de zidărie, de tencuieli şi de 
placări cu plăci ceramice sau cu marmură. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Caracteristici Tehnice 
 

Culoare:        bej  

Greutate aparentă: 1,60 kg/lit 
 

Mod de utilizare 
 

ASOLIT-POWDER se toarnă primul în apa de 
amestec şi în continuare se adaugă treptat şi 

cimentul, nisipul, etc, amestecând continuu. 
Amestecul se aplică după regulile cunoscute, 
manual sau cu maşina de torcretat. 

 

Dozaj 
 
2,0-5,0 kg la fiecare şarjă  de malaxor de ½ sac de 

ciment. 
 

Ambalaj 
 

Saci de 30 kg. 
 

Timp de viaŃă - Depozitare 
 
18 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalajul 
original sigilat, în spaŃii protejate de umezeală şi 
îngheŃ. 

 
ObservaŃii 

 

• Cu ASOLIT-POWDER se obŃin rezultate la fel 

de bune şi în cazul mortarelor cu nisip de 
concasare sau de râu. 
 

 
 

 
 
 
 
 


