
MUREXIN
Chit de 
rosturi Trass
FMT 15
•  Chit de rosturi CG 1, special pentru 

piatră naturală
•  Împiedică apariția eflorescențelor 

și a sărurilor
•  Pentru pardoseli și fațade
•  Pentru rosturi între 4 mm 

până la 15 mm

MUREXIN. Das hält.



Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice sau în fișele de securitate pe www.murexin.ro

 Produkteigenschaften

 Prelucrare

 Caracteristici produs  Utilizare

Mortar de rosturi cu întărire hidraulică, clasa CG1, pe bază de 
Trass, netoxic, pulverulent, rezistent la apă și îngheţ, pentru 
umplerea rosturilor late, cu efect de reducere a riscului de 
apariţie a eflorescenţelor și de decolorare.

La interior și exterior, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 4-15 
mm, la placaje ceramice, plăci din piatră naturală și artificială, la 
pereţi și pardoseli.La placajele supuse la solicitări statice sau 
termice ridicate, la terase, faţade, încălzire prin pardoseală etc, se 
utilizează numai aditivat cu emulsie adezivă Universal Emulsion.
Nu se utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilataţie sau în 
mediu umed cu solicitări mari. În aceste cazuri se recomandă 
chitul epoxidic FMY 90 sau, după caz, chitul Extrem FME 80.

SCULE RECOMANDATE:
Malaxor electric cu turaţie redusă, vase de amestecare, mistrie, drișca de 
rosturi, șpaclu de cauciuc, burete de spălat rosturi, găleată de apă. Imediat 
după utilizare, sculele se spală bine cu apă. 

SUPORTUL:
Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile 
rămase în rost, trebuie îndepărtate. Pereţii rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie 
uscaţi și fără praf, sau urme de adeziv.

AMESTECAREA:
Se face cu mixerul la turaţie redusă, într-un vas curat, până se obţine un 
amestec omogen - fără aglomerari. Proporţia de apă este de cca. 6,5 litri de apă 
la un sac de 25kg de chit FMT 15. După un repaos de cca. 3 minute, se reia 
malaxarea. La rosturile supuse la sarcini termice sau statice ridicate, sau în 
cazul suprafeţelor hidrofobe, se utilizează chitul aditivat cu 5-10% Universal 
Emulsion.

ROSTUIREA:
Chitul se introduce în rost cu ajutorul driștii de rost și al șpaclului de cauciuc, 
diagonal pe direcţia rostului. Imediat după zvântare se spală placajul ceramic, 
cu apă curată și burete moale, iar după uscare se spală din nou, numai plăcile 
pentru îndepărtarea urmelor de ciment. Zona rostuită se protejează contra 
solicitărilor mecanice, timp de 24 de ore. Pentru evitarea pătării culorii chitului, 
este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost, în special de pe 
marginile plăcilor. Pentru asigurarea uniformităţii culorii, se recomandă pe cât 
posibil, folosirea chiturilor din aceeași șarjă de fabricaţie.

PENTRU UN SISTEM PERFECT:
Se recomandă folosirea adezivului flexibil Trass KTF 55 și a chitului siliconic  
pentru piatră naturală SIL 50.

 Date tehnice

•  Chit de rosturi CG 1, 
special pentru 
piatră naturală

•  Împiedică apariția eflore-
scențelor și a sărurilor

•  Pentru pardoseli și fațade

•  Pentru rosturi între 
4 mm până la 15 mm

CULORI:CONSUM: cca. 0,6 -2,0 kg/m²

LUCRABILITATE: cca. 2 ore

NECESAR APĂ: cca. 0,26 l/kg (=26%)

TIMP DE REPAOS: cca. 3 minute

CIRCULABIL: după cca. 24 ore

LĂŢIME ROST: 4-15 mm, fără fisuri

LIVRARE: Sac 25 kg, 48 saci=1200 kg/palet

mittelbraun manhattananthrazit
grau / 

gri
beige

ATENŢIE!   Sunt posibile variaţii de culoare în funcţie de tehnica de tipărire. 
Consultați paletarele cu mostre de produs.


