M50
Șapă grosieră




Suprafețe plane
Lucrabilitate sporită
Pentru interior și exterior

Aplicații
EUROMGA M50 este un amestec uscat de ciment, nisip și aditivi ce poate fi folosit ca șapă flotantă sau
șapă de aderență precum și ca beton de egalizare pentru terase sau balcoane.

Punere în operă
Preparare : Conținutul unui sac de 30 kg se amestecă cu aprox. 3,6 litri apă curată și rece și se
omogenizează. Prepararea se recomandă a se executa în malaxorul pentru mortare. Pentru cantitați mici se va
utiliza o bormașină la care este atasat un mixer pentru mortare.
Aplicare : Suportul pe care se aplică M50 trebuie să fie portant, curățat de praf, resturi de ciment,
decofrol sau eventuale eflorescențe. La punerea în operă se vor respecta standardele si normele în vigoare.
Grosimea stratului foate fi intre 3,5 – 8 cm.
Recomandări : produsul se poate pune în operă atunci când temperatura aerului, produsului și a
suportului este în intervalul +5° și + 30°C. În primele 7 zile de la aplicare se recomandă udarea șapei. NU este
indicată uscarea forțată. În cazul podelelor încălzite, pornirea instalaţiei se poate face după min. 14 zile, de la
turnarea şapei.

Caracteristici tehnice……………………
Compoziție

ciment, nisip și aditivi sintetici

Culoare

gri

Apă de amestec

aprox. 3,6 l litri / 30kg praf

Timp de punere în operă

1 oră

Temperatura de aplicare

+5°C ÷ +30°C
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Caracteristici de performanță……………………
Rezistența la compresiune (28 zile)

> 20N/mm²

Rezistența la încovoiere (28 zile)

> 5N/mm²

Coeficient de conductivitate (λ)

1,4 W/mk

Clasa de rezistență

CT-C20-F5 conform SR EN 13813

Consumul de material

cca. 20kg/m²/1cm grosime strat

Ambalare, depozitare și transport
Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației tipărită pe ambalaj, în spații uscate și în
ambalajul original, nedesfăcut.

Nota
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe
baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.
Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de
vânzare-cumpărare.
Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi
exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.
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