
         
 

 

 

 

 

Fişă tehnică 

MULTIFILL-STONE 

Mortar de ciment color, cu răşini, pentru zidirea şi rostuirea pietrei 
 

 

Proprietăţi 

 

Mortar de ciment color, aditivat cu polimeri 

(răşini), pentru zidirea şi rostuirea pietrei. Prezintă 

rezistenţe mecanice mari şi stabilitate cromatică 

excelentă. Indicat pentru rosturi cu lăţimi de 5-40 

milimetri. 

Este clasificat ca chit de rosturi tip CG2 WA, 

conform ΕΝ 13888, şi ca mortar de zidărie de 

categoria Μ15, conform ΕΝ 998-2. 

Este certificat cu marcajul CE, în conformitate cu 

standardul ΕΝ 998-2, ca mortar de zidărie de 

categoria Μ15, pentru utilizare în spaţii exterioare, 

la construcţii supuse unor necesităţi constructive. 

Numărul certificatului: 0906-CPR-02412008. 

 

Domenii de aplicare 

 

Este indicat pentru zidirea şi rostuirea pietrei de 

orice fel, pe zid sau pardoseală, în spaţii interioare 

şi exterioare. 

 

Caracteristici tehnice 

 

Bază: mortar de ciment 

Culori:  white (01), negru (02), 

grey (03),  

 bahama beige (06), 

Cafe roşcat (07),      

Cafe (08),                

dark grey (10),        

light ochre (16), 

Castaniu (20) 

Necesar de apă: 4,25 l/sac de 25 kg 

Granulaţie maximă: 1,3mm 

Greutate aparentă 

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

Greutate aparentă 

mortar umed: 1,85  0,10 kg/l 

Temperatura de aplicare: +5ºC până la +35ºC 

Durata de viaţă a 

amestecului:                      minimum 4,5h, la +20ºC 

Accesibil circulaţiei: după 24 h, la +20ºC 

 

ΕΝ 13888: 

Rezistenţă la frecare: ≤ 250 mm3 

Rezistenţă la compresiune după: 

 28 zile: ≥ 15,00 N/mm2 

 25 cicluri îngheţ-dezgheţ: ≥ 15,00 N/mm2 

(ΕΝ 12808-3) 

Rezistenţă la încovoiere după: 

 28 zile:  ≥ 6,00 N/mm2 

 25 cicluri îngheţ-dezgheţ:  ≥ 6,00 N/mm2 

(ΕΝ 12808-3) 

Contracţie de priză:  ≤ 1 mm/m 

(ΕΝ 12808-4) 

Absorbţie de apă: 

 după 30 min:  ≤ 0,5 g 

 după 240 min:  ≤ 1,5 g 

(ΕΝ 12808-5) 

 

ΕΝ 998-2: 

Rezistenţă la compresiune: categoria Μ 15 

(ΕΝ 1015-11) 

Rezistenţă iniţială de 

aderenţă la forfecare: 0,15 N/mm2 

(valoare din tabel) 

Rezistenţă la foc:                Clasa Α1 

(ΕΝ 13501-1)  

Densitate (mortar 

uscat întărit):  1650  100 kg/m3 

(EN 1015-10)  

Absorbţie de apă: ≤ 0,2 kg/m2min0,5 

(ΕΝ 1015-18) 

Permeabilitate 

la vaporii de apă:          μ 15/35 

(ΕΝ 1745 valoare din tabel) 

Conductivitate termică  

(λ10,dry):   0,71 W/mK  

(EN 1745, P=50%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Mod de utilizare 

 

Se adaugă MULTIFILL-STONE în apă, 

amestecând continuu, până la obţinerea unui 

amestec omogen. Se recomandă ca amestecul să se 

efectueze cu un malaxor cu turaţie redusă. 

Se lasă amestecul la maturare circa 5 minute şi se 

mai amestecă puţin. Pentru zidărie materialul se 

aplică cu mistria. Rostuirea se face în paralel cu 

zidăria utilizând materialul care se revarsă. În 

continuare, dacă este necesar, rosturile se umplu pe 

toată adâncimea lor cu o cantitate în plus de 

MULTIFILL-STONE utilizând un şpaclu metalic 

subţire. Materialul excedentar se îndepărtează după 

puţin timp cu un burete uşor umezit. 

 

Consum 

 

Consumul de MULTIFILL-STONE depinde de 

dimensiunile pietrei, de grosimea şi adâncimea 

rostului. 

 

Ambalaj 

 

Saci de 25 kg. 

 

Timp de viaţă - 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. 

 Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă 

şi măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.
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DoP No. MULTIFILL STONE/1248-02 

 

EN 998-2:2010 

Designed general purpose masonry mortar for 
external use in elements subject to structural 
requirements 

 

Compressive strength: Category M 15 

Initial shear strength: 0.15 N/mm2 (tab. value) 

Reaction to fire: Class A1 

Density (dry hardened mortar)  1650 kg/m3 

Water absorption:  0.2 kg/m2min0.5 

Water vapor permeability: μ 15/35 (tab. value) 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0.71 W/mK (tab. 

mean value; P = 50 %)  

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place of 
use of the mortar.  
 


