
 
 
Fişă tehnică 

ISOMAT AK-T35 

 

 

Adeziv armat cu fibre și masă de șpaclu  
pentru plăci termoizolante 
 

Proprietăţi 
 
ISOMAT AK-T35, este un adeziv și masă de 
șpaclu, armat cu fibre, pe bază de ciment, 
îmbunătățit cu polimeri (răşini). Conferă rezistenţă 
mare a lipirii, iniţială şi finală, elasticitate şi 
rezistenţă la umezeală. Are alunecare zero şi timp 
deschis de lipire mare. 

 

Domenii de aplicare 

 
ISOMAT AK-T35 este utilizat, în combinaţie cu 
tencuielile MARMOCRET PLUS, ETICS PLASTER 
şi MARMOCRYL, pentru realizarea unui sistem de 
termoizolare şi finisare exterioară a construcţiilor. 
Este adecvat pentru lipirea plăcilor termoizolante 
de polistiren extrudat sau expandat, vată minerală, 
poliuretan, etc, pe faţadele exterioare ale clădirilor, 
pe suprafeţe de beton, tencuială sau zidărie de 
cărămidă. Armat cu plasă din fibre de sticlă, este 
utilizat ca masa de spaclu pentru acoperirea 
plăcilor termoizolante din polistiren constituind 
suportul ideal pentru tencuiala care urmează. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Formă:  mortar de ciment  

Culoare:            gri, alb 

Necesar de apă: 6,00 l/sac de 25 kg 

Greutate aparentă   

mortar uscat:   1,50  0,10 kg/l 

Greutate aparentă  

mortar umed:   1,65  0,10 kg/l 

Temperatură de aplicare: de la +5ºC la +30ºC 

Timp de viaţă în recipient: minimum 2-2,5 h 

Aderenţă la beton:  ≥ 1,00 N/mm2  

Aderenţă la polistiren 
expandat:  ≥ 0,10 N/mm2  

Rezistenţă la compresiune:   ≥ 10,00 N/mm2  

Rezistenţă la încovoiere:  ≥ 3,50 N/mm2 

Absorbţie capilară de apă:  ≤ 0,2 kg/m2 min0,5 

Coeficient de conductibilitate  
termică (λ10.dry):  0,45 W/(mK) 

Coeficient de dispersie 
vapori de apă (μ):  15 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suprafaţa ce urmează a fi acoperită trebuie să fie 
lipsită de praf, grăsimi, vopsele, materiale friabile 
etc. Se recomandă să fie udată înaintea aplicării. 
 
2. Aplicarea 
 
Ca adeziv: 
Se adaugă ISOMAT AK-T35 în apă, amestecând 
continuu, până la obţinerea unui amestec păstos 
omogen. Se recomandă ca amestecul să fie 
efectuat cu un malaxor cu turaţie redusă. Se lasă 
amestcul circa 5 minute să se matureze şi apoi se 
mai amestecă puţin. 
 
La suporturi netede: se întinde adezivul pe placa 
termoizolantă şi se piaptănă cu un şpaclu dinţat, 
pentru o repartizare uniformă pe toată suprafaţa. 
 
La suporturi denivelate: adezivul se aplică cu 
mistria pe perimetrul plăcii termoizolante şi în mai 
multe puncte din interiorul acesteia. 
În continuare, se montează plăcile termoizolante 
presându-le pe locul dorit. 
 
Ca masă de șpaclu: 
Mai întâi se aplică produsul cu un şpaclu dinţat 
într-un strat de 3-4 mm. Pe stratul încă proaspăt se 
fixează plasa din fibră de sticlă şi se presează cu 
un şpaclu neted, pentru a se încorpora complet în 
adeziv. 
În final, se netezeşte suprafaţa şi se îndepărtează 
surplusul de adeziv. 

 

Consum 

 
Ca adeziv: 3,0-4,0 kg/m2, în funcţie de 
dimensiunea dinţilor şpaclului şi de felul suportului. 
Ca masă de șpaclu: circa 1,5 kg/m2/mm. 

 

Ambalaj 

 
Saci de 25 kg. 

 
 
 
 
 



 

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. Ediție: 19.3.20 

 

 
Depozitare 

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

 

Observaţii 

 
 Produsul conţine ciment, care are reacţie 

alcalină cu apa, şi este clasificat ca iritant. 

 Suprafeţele foarte poroase, precum BCA, 
rigips, plăci aglomerate etc., vor fi mai întâi 
grunduite cu grundul acrilic UNI-PRIMER. 

 Consultaţi instrucţiunile de utilizare în 
siguranţă şi măsurile profilactice înscrise pe 
ambalaj. 
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