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HASIT 278
Mortar trass cu nisip galben pentru rostuire piatră naturală

www.hasit.deO companie a Grupului FIXIT

Fișa tehnică (TM)  12.07.2022

Domenii de utilizare: Pentru rostuirea şi zidirea pietrei naturale şi a plăcilor din piatră naturală.
Pentru rostuirea și lipirea zidăriei vechi în contextul conservării clădirilor (asanare).

Proprietăţi: • Aderență optimă
• Rezistent la îngheț
• Colorat în masă
• Prelucrabilitate bună
• Risc redus de eflorescențe

Punere în operă:

          

Date tehnice:
Număr articol 2000006814
EAN 4038502105660
Nr. taxă vamală 32149000
Tip ambalaj

Cantitate per unitate 30 kg/UM
Unități per palet 42 UM/Pal.
Culoare gri natur
Granulație 0 - 4 mm
Randament în litri ca. 17 l/UM
Informații consum Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în 

operă.
Densitate mortar uscat 1.900 kg/m³
Conductivitate termică λ10, 

dry

≤ 0,82 W/mK (Valoare tabelata)

Rezistență la compresiune 
(28 d)

≤ 10 N/mm² (EN 1015-11)

Reacție la foc A1
Împrăștiere ca. 16,5 cm

Compoziţie: • Var-trass puternic hidraulic (Märker Trasskalk)
• Nisip sortat
• Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare
• Pigmenţi
• Mineral

Condiții punere în operă: În decursul aplicării şi uscării temperatura aerului şi a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C şi 
nici să crească peste +30 °C.
Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă ( curenți de aer, raze solare directe) și 
udare suplimentară completă (ploaie).
Nu se aplică expus în soare şi se protejeză de uscare prea rapidă (umbră).

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent fără praf şi mizerie.

Pregătire: Se amestecă 1 sac în betonieră electrică sau cu malaxor electric.
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Punere în operă: Amestecare cu malaxor electric, betonieră electrică sau malaxor continuu. La un sac (30 kg) se 
amestecă omogen cca. 5 litri apă curată pentru obținerea unui mortar de consistență plastică. 
Pentru mortar de consistență pământ umed se amestecă cca. 3,5 litri apă.
Ca mortar de zidărie: Blocurile de zidărie cu absorbție puternică se umezesc. Mortarul se aplică 
pe toată suprafața, se aplică și se îndepărtează excedentul de material şi dacă e nevoie se 
umezeşte cu puţină apă în timpul întăririi.
Mortar de rostuire: Suporturile cu absorbție puternică trebuie udate. Mortarul se aplică manual sau 
mecanizat cu utlilaje adecvate, se finisează și structurează după dorință.
Se poate pompa după obținerea consistenței adecvate.
Nu amestecați cu alte materiale.
Nu se aplică prin pensulare.

Atenție specială: Având în vedere caracterul natural al materiilor prime şi al diferitelor puncte de producţie nu poate 
fi asigurată o constanță a tonului de culoare între livrări. La livrări suplimentare trebuie verificat 
tonul de culoare înainte de utlizare.

Informații ambalaj: În saci de hârtie rezistentă la umiditate.

Depozitare: Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.
Minim 12 luni.

Informații pericole: Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea 
pot fi citite înainte de utilizare.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până 
în prezent.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că 
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile 
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală 
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea 
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


