
 
Fişa tehnic ă KIT DE ROSTURI FLEXIBIL – AKKIT 510  

  
EFECT:  
 
� aplicabilitate uşoară,  
� rezistenţă foarte bună la intemperii,  
� culoare şi calitate stabilă în timp,  
� flexibil, impermeabil,  
� special pentru locuri cu umiditate mare, interior-exterior,  
� ambalat în pungi de plastic complet ermetice,  
� durată de păstrare extrem de mare (2 ani)  
 
DATE TEHNICE:  
 
� compozi ţie: ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătăţire a aderenţei, plastificatori, pigmenţi 
rezistenţi  
� necesar de ap ă: 0.28 – 0.32 litri / kg (0,56-0,64 litri/pungă de 2 Kg; 1.40-1.60 litri/pungă de 5 Kg), în 
funcţie de culoarea amestecată  
� timp de g ăleată: 2 ore (timp în care se poate aplica în rosturi fără pierderea caracteristicilor).  
� destinat pentru : umplerea rosturilor, între 2-6 mm, ale plăcilor ceramice, gresie, marmură, piatră 
naturală (cu excepţia celei supusa îngălbenirii), gresogranit, gresie porţelanată.  
 
DOMENII DE UTILIZARE: Pentru lucrări din interior, sau exterior expuse la temperaturi între -20°C şi 
+80°C în medii umede sau uscate, în special pentru rosturile cu lăţimi până la 6 mm.  
 
NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE.  
NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METAL, ETC.  
NU SE UTILIZEAZĂ PENTRU CHITUIREA ROSTURILOR ACTIVE, A ROSTURILOR D E 
DILATAŢIE, A ZONELOR SUPUSE ACŢIUNII AGENŢILOR CHIMICI ŞI A SUPRAFEŢELOR 
SUPUSE LA DEFORMAŢII.  
 
UNELTE UTILIZATE :  
� găleată  
� amestecător mecanic sau manual  
� mistrie  
� şpaclu de cauciuc  
 
APLICABILITATEA DUP Ă AMESTECARE CU APĂ: Timp de 2 ore.  
 
CURĂŢIREA UNELTELOR: Cu apă înaintea întăririi  
 
TEMPERATURA MEDIULUI: între +5°C şi +30°C. Se va evita lucrul în b ătaia directă a razelor solare.  
 
PREPARARE: Atât recipientul cât şi apa utilizată trebuie să fie curate. Pulberea se introduce în apă şi 
se amestecă. Amestecarea se face la viteză redusă, de preferinţă mecanic (la o maşină de găurit 
electrică se ataşează un ax cu palete), până la obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor 
prelucrabil. Se aşteaptă 10 minute pentru desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou 
energic. Este obligatorie respectarea întocmai a cantităţii de apă, altfel pot apărea probleme de 
respectare şi stabilitate a culorii obţinute.  
Pasta se presează în rosturi cu ajutorul unui şpaclu din cauciuc, şi în acelaşi timp se îndepărtează şi 
excesul. Operaţiunea se repetă după câteva minute. Curăţirea suprafeţei se face cu ajutorul unei 
burete după circa 10-15 minute în sens transversal.  
Pasta din găleata îşi păstrează proprietăţile adezive timp de cel putin 2 ore.  
După min. 72 ore suprafaţa devine aptă pentru utilizare generală.  
Impermeabilitatea şi elasticitatea finală a produsului se atinge după 5 zile de la aplicare, timp în care 
produsul aplicat se va feri de spălări intensive şi expuneri la agenti de curăţare chimici.  
La temperaturi mai mici de 20°C timpul de înt ărire se prelungeşte.  



În afară de recomandările de mai sus este importantă respectarea normelor şi standardelor în vigoare. 
Caracteristicile garantate se bazează pe experienţa practică şi pe testele efectuate. Condiţiile 
specifice locaţiei şi aplicării pot varia faţă de cele prezentate aici, aşadar, utilizarea corectă şi reuşită a 
produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.  
 
PĂSTRAREA: În locuri uscate, în stare închisă, pe paleţi din lemn.  
 
TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi 
depozitării în spaţii uscate.  
 
STANDARD DE CALITATE: SR EN 13888:2010, tip CG2- W, A 


