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DESCRIERE 
 

PENETRON® GROUT FLOOR este un mortar auto- nivelant, pe bază de ciment, ideal pentru pardoseli cu trafic  
ridicat. Este format din ciment de calitate  și cuarț. 

           PENETRON® GROUT FLOOR este un mortar de reparatii excelent datorită vâscozității scăzute 
 

RECOMANDAT PENTRU 
 

  Dale și prefabricate de beton 

 Locuințe  

 Fabrici 

  Rafinării  

 Industria chimică etc. 

 Mall-uri 
 

AVANTAJE 
 

 Fluiditate și rezistență ridicate într-un stadiu incipient. 

 Oferă nivelarea excelentă pentru aplicarea optimă a plăcilor de gresie, poliuretan sau pardoseli 
epoxidice. 

 Poate fi pompat în zone inaccesibile. 

 Fără agenți corozivi. 

 Chituire-contracție, proprietăți excelente a expansiunii controlate, asigură umplerea totală a 
spaţiului. 

 Spațiu de umplere: 6 - 30 mm. 

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 
Pregătirea suprafeței: Suprafețele care trebuie tratate trebuie să fie curate, fără murdărie sau alți 
contaminanți, care pot afecta aderența PENETRON® GROUT FLOOR. Pentru rezultate optime, suprafețele 
trebuie să fie saturate cu apă, fără apă băltită. Dacă este necesar, aplicați  primer,  PENETRON® BONDCRET 
ACRILIC pentru suprafețe poroase sau PRIMER STX 100 ™ pentru suprafețele care nu sunt poroase. În ceea 
ce privește aplicarea PENETRON® GROUT FLOOR, atât temperatura aerului, cât și a  substratului trebuie să 
fie între 5oC – 35oC. Timpul de aplicare și dezvoltarea durabilității depind de temperatură. 
Amestecare: Pentru rezultate optime, se adaugă PENETRON® GROUT FLOOR în apă, se amestecă bine, până 
când amestecul are consistența dorită. Folosiți burghiu de amestecat până când obțineți un amestec uniform. 
Amestecați doar cantitatea care poate fi utilizată în 30 de minute. 
 
Raport de amestecare: Folosiți între 4 kg și 5 kg de apă curată pe 25 kg PENETRON® GROUT FLOOR 
 
Aplicație:  PENETRON® GROUT FLOOR trebuie aplicat pe o suprafață pregătită corect. Îndepărtați orice    
material care interferează cu legătura, inclusiv praful și murdăria. De asemenea, suprafețele trebuie să fie 
saturate cu apă, fără ca  să formeze balții, aplicați primer PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE pentru suprafețe 
poroase sau PRIMER STX 100 ™ pentru suprafețe neporoase. După amestecare, aplicați PENETRON® GROUT 
FLOOR  până la grosimea dorintă. Spațiul de umplere este cuprins între 6 - 30 mm. 

                NOTĂ: La temperaturi ridicate, timpul de lucru este scăzut, în timp ce timpul de întărire crește. 
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 Uscare: Protejați PENETRON® GROUT FLOOR împotriva condițiilor care pot provoca deshidratarea rapidă a    
aplicației mortarului (temperaturi ridicate, vânt, umezeală scăzută, lumina directă a soarelui), folosind o 
cârpă înmuiată in apă sau un capac de plastic până la 24 de ore. 
 
Acoperire: Acoperirea PENETRON® GROUT FLOOR este de aprox. 1,9 - 2,0 Kg / m2 
 

CONSIDERATII SPECIALE 
NU folosiți acest produs, dacă ambalajul este deteriorat sau deschis. 
NU folosiți pentru îmbinarea rosturilor de expansiune. 
Protejați amestecul de deshidratarea timpurie. 
Evitați vântul, lumina soarelui și căldura. Temperatura scăzută poate prelungi timpul de întărire. 
Stratul total aplicat trebuie să aibă o grosime de cel puțin 5 mm. 
NU depășiți timpul de lucru, nu adăugați apă peste amestec 
Utilizați apa pentru a curăța instrumentele după utilizare. 
Contactați PENETRON ROMANIA. Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul dvs.  
  

AMBALARE 
PENETRON® GROUT FLOOR este disponibil în saci de 25 kg  
 

DEPOZITARE  
Durata de depozitare este de 12 luni, când sunt depozitate în ambalajul original, sigilat. 
A se păstra la loc uscat si răcoros. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui 

 

SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE 
               Conține ciment Portland, care este alcalin. Poate irita ochii si pielea.  Evitați contactul cu pielea și ochii. 

Dacă se face contactul, se spală zonele cu multă apă și se anunță medicul. 
Se recomandă purtarea echipamentului de protecție.  
A NU SE PASTRA LA INDEMANA COPIILOR. 
 

GARANȚIE 
 BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor 
conforma standardelor şi vor conţine toate componentele în proporţie adecvată. În cazul în care oricare 
dintre produse este deficient, responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la 
înlocuirea materialului ce se dovedeşte a fi defect. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi 
responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.   
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE 
ORICE ALTE GARANŢII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este 
potrivit necesităţilor proprii şi să îşi asume toate riscurile şi responsabilitatea aferentă. 
Utilizatorii trebuie să țina cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, 
însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv 
Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatarii textului prin diferite 
proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor. 
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BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON 

Departament Tehnic  

Tel:  0368 734 003 

tehnic@penetron.ro 

Adresa : Complex Duplex 2  

Str. Fundatura Harmanului, Brasov 
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