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CARACTERISTICI GENERALE 

Adeziv alb pe bază de ciment Portland cu aderență ridicată și fără 

alunecare. Potrivit pentru montarea plăcilor ceramice și a cărămizilor 

decorative pe suprafețe din beton, mortar de ciment și tencuite pentru 

utilizarea în interior, cât și în exterior. Clasa C1T conform EN 12004. 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

  

Aspect Pulbere albă. 

Amestecarea apei 1,2-1,4 kg de apă la 5 kg de pulbere./ 6-7 kg de apă la 25 

kg de pulbere. Pentru utilizări dificile (plăci cu absorbție 

redusă, zone cu umiditate ridicată și fluctuații 

semnificative de temperatură etc.), se recomandă 

adăugarea a 1-3 kg de emulsie acrilică pentru construcții 

FIX Smaltoplast DUR (cauciuc sintetic) la 25 kg de adeziv. 

Consum 2,5-4,5 kg/m², în funcție de uniformitatea suprafeței și de 

grosimea stratului aplicat. 

Timp de aplicare de la 

deschidere 

20-25 de minute 

Timp pentru corecții 

minore 

10-15 minute, în funcție de temperatură. 

Lucrabilitate 
Adezivul permite aplicarea timp de 3-4 ore în funcție de 

temperatură și umiditate 

Alunecare 
<0,5 mm (EN 1308) 

Rezistență la 

tracțiune 

(EVETAM / MIRTEC, RAPORT DE TESTARE nr. 3506 4/2014) 

Pe beton după 28 de 

zile: 

1,36 N/mm2 (EN 1348) 

După încălzirea la 70 

°C: 

0,95 N/mm2 (EN 1348) 

După imersiune: 
1,65 N/mm2 (EN 1348) 

25 de cicluri de răcire 
1,02 N/mm2 (EN 1348) 

Standarde 
C1T conform EN 12004 

 

  

 

Vechro Bond 1000 

 

Adeziv acrilic alb pentru 

plăci ceramice 

 

 Consum: 2,5-4,5 kg/m² 

 

 Ambalaj: 5 kg, 25 kg 

 

 Utilizare: Șpaclu zimțat 
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Asigurați-vă că pe suprafață nu este praf, grăsimi și materiale care se desprind. 

Dacă substratul este afânat sau abraziv, se recomandă amorsarea suprafeței 

folosind un grund special. 

UTILIZARE 

Se amestecă bine folosind o bormașină cu viteză redusă (un sac de 25 kg la 

aproximativ 6-7 kg apă dulce).  

• Aplicați adezivul uniform folosind un șpaclu zimțat adecvat (în funcție de 

substrat și de tipul de plăci ceramice) pe întreaga suprafață a substratului. 

Grosimea maximă de aplicare 10 mm. 

• Amestecul aplicat trebuie acoperit cu plăci ceramice în decurs de 20-25 

minute de la aplicarea adezivului și, în orice caz, înainte de formarea unei cruste 

(pelicule) pe suprafața acestuia. 

• Așezați plăcile ceramice aplicând presiune asupra lor. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

Curățați sculele imediat după utilizare cu apă și săpun. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Nu se recomandă utilizarea în condiții de mediu extreme, îngheț sau căldură, 

(temperatura de aplicare: +5 °C până la +35 °C). În condiții de temperaturi 

ridicate, mai mari de 35 °C, se recomandă umezirea suprafeței cu apă înainte de 

acoperire, pentru a preveni evaporarea intensă a apei din mortar după acoperire. 

PĂSTRARE 

Conținutul sacului trebuie protejat împotriva umezelii. Durata maximă de 

depozitare în ambalaje închise și într-un mediu uscat: 12 luni de la data 

producției. 

NOTE 

Conține ciment Portland, produse chimice. Poate provoca o reacție alergică. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Instrucțiunile de utilizare de mai sus indică 

utilizarea corectă a produsului. Pentru detalii tehnice suplimentare și mai precise, 

puteți contacta departamentul tehnic al companiei 
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EN 12004 

VECHRO BOND 1000 

Adeziv pe bază de ciment cu întărire normală și alunecare redusă 

C1T 

Reacția la foc:  

Aderență inițială prin tracțiune:  

Aderența prin tracțiune după acțiunea 

căldurii:  

Aderența prin tracțiune după imersare în apă:  

Aderența prin tracțiune după cicluri de 

îngheț/dezgheț:  

Clasa A1 

> 0,5 N/mm 2  

> 0,5 N/mm 2 

> 0,5 N/mm2 

> 0,5 N/mm2 

 

Garantăm calitatea produsului din punct de vedere al specificațiilor sale tehnice, 

după cum se reflectă în declarația de performanță (CE) și în broșura tehnică. 

Această garanție se aplică strict și exclusiv produsului furnizat și nu se aplică în 

niciun caz rezultatului final obținut în urma aplicării acestuia, care depinde în 

mare măsură de experiența și calitatea muncii fiecărui utilizator, precum și de 

condițiile de aplicare. Se recomandă ca utilizatorul să aplice produsul pe bază de 

încercare, la scară mică, și să utilizeze produsul la lucru după ce s-a asigurat care 

sunt rezultatele.  

Publicarea prezentei broșuri tehnice anulează orice versiune anterioară a 

acesteia 

 

 

 

 

 

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor 

și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 

și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care 

produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 


