
         
 

 

 

Fişă tehnică 

MULTIFILL RAPID 1-8 

Chit de rosturi cu priz ă rapid ă, hidrofug, cu aspect de por ţelan 
 
 

Proprietăţi 
 
Chit de rosturi color, cu priză rapidă, pe bază de 
ciment, aditivat cu polimeri (răşini), pentru plăci. 
Este caracterizat de rezistenţe mecanice ridicate, 
stabilitate cromatică excelentă şi este puternic 
hidrofug. Conferă o suprafaţă finală netedă şi 
strălucitoare. Dată fiind absorbanţa sa foarte 
redusă, se curăţă foarte uşor de pete / murdărie. 
Este indicat pentru rosturi cu lăţimea de 1-8 
milimetri. 
Este clasificat ca chit de rosturi de tip CG2 WA, 
conform ΕΝ 13888. 
 

Domenii de aplicare 
 
Este utilizat pentru rostuirea plăcilor de faianţă sau 
gresie de orice fel, în spaţii interioare sau 
exterioare. Ideal în situaţiile în care se cere o 
utilizare rapidă a peretelui sau pardoselii, cum este 
cazul spaţiilor profesionale etc. 
                                                                

Caracteristici tehnice 
 
Bază:  mortar de ciment 

Culori:  8  

Necesar de apă:  1,00 l/sac de 4 kg  

Greutate aparentă 
mortar uscat: 1,10 ± 0,1 kg/l 

Greutate aparentă 
mortar umed:  1,80 ± 0,1 kg/l 

Temperatură de aplicare:  de la +5ºC la +35ºC 

Rezistenţă la frecare:  ≤ 81 mm3 

Rezistenţă la compresiune:  29,60 N/mm2 

Rezistenţă la compresiune                                            
(cicluri îngheţ-dezgheţ):  26,00 N/mm2 

Rezistenţă la încovoiere:  7,80 N/mm2 

Rezistenţă la încovoiere                                            
(cicluri îngheţ-dezgheţ):  6,74 N/mm2 

Contracţie la priză:  ≤ 2 mm/m 

Absorbţie de apă: 
• după 30 min:  ≤ 0,26 g 
• după 240 min:  ≤ 0,54 g 

Timp de viaţă în recipient:   circa 30 min la +20ºC 

Accesibilitate:                   după 2 ore la +20ºC 

Mod de utilizare 
 

1. Suportul 
Suprafaţa acoperită cu plăci trebuie să fie curată. 
Rosturile se curăţă cu atenţie şi se umezesc cu un 
burete umed. 
 
2. Aplicarea 
Adăugăm MULTIFILL RAPID 1-8 în apă 
amestecând continuu, până la obţinerea unui 
amestec omogen. Se recomandă ca amestecul să se 
efectueze cu un malaxor cu turaţie redusă. 
Aplicăm amestecul pe rosturi cu un şpaclu de 
cauciuc, pe direcţie diagonală faţă de rosturi, având 
grijă să fie umplute pe toată adâncimea lor. 
Surplusul de material se îndepărtează după puţin 
timp cu un burete umed. În final curăţăm suprafaţa 
plăcilor cu o cârpă uscată. 
Chitul trebuie utilizat în timp de 10-15 minute de 
la terminarea amestecului. 
În spaţiile exterioare sau atunci când temperatura 
este ridicată, se recomandă umezirea rosturilor 
după câteva ore şi după ce chitul s-a uscat. 
 

Consum 
 
Consumul de MULTIFILL RAPID 1-8 depinde de 
dimensiunile plăcilor şi de grosimea rostului. Cu 
titlu informativ menţionăm următoarele situaţii. 
 

Grosime rost Dimensiuni 
plăci 

(în cm) 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 

2 x 2 x 0,3    750 1.500 --- --- 

10 x 10 x 0,6 300    600 900 1.210 

15 x 15 x 0,7  240    470 710    950 

20 x 20 x 0,7  180    360 540    720 

30 x 30 x 0,8  140    280 410    550 

40 x 40 x 0,8  100    210 320    420 

50 x 50 x 0,8    90    170 260    340 

 
  (Valorile consumului sunt exprimate în g/m2) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile 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 condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ambalaj - Culori 
 
MULTIFILL RAPID 1-8  se comercializează în 
următoarele 8 culori, cu codurile: 
 
Culoare 4 kg 
01   White •  
03   Grey •  
05   Light Grey •  
06  Bahama Beige •  
10   Dark Grey •  
15   Manhattan Grey •  
17   Anemone •  
30   Cement Grey •  

 
Cereţi caseta cu eşantioane MULTIFILL. 
 

Depozitare 
 
24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial 
sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi de îngheţ. 
 

Observaţii 
 
• Produsul conţine ciment, care are reacţie alcalină 
cu apa şi este clasificat ca iritant. 
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă 
şi măsurile profilactice înscrise pe ambalaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


