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FMF 160 LUX      

  CHIT DE ROSTURI FLEXIBIL, IMPERMEABIL  

CG2 

 
ÎN CONFORMITATE 

 
  

PENTRU PLĂCI PORŢELANATE 
   

    CU EN 13888  

       

 DESCRIERE      
        

 
FMF 160 LUX este un chit colorat flexibil, cu polimeri 

modificaţi, pe bază de ciment, pentru plăci porţelanate. 
Acesta oferă rezistenţă mecanică ridicată, omogenitate 

cromatică caracteristică şi stabilitate. Rezultă o 

suprafaţă netedă şi lucioasă.  
GAMA DE APLICARE 

 
Potrivit pentru impermeabilizarea rosturilor pe suprafeţe 
orizontale şi verticale, pentru uzul interior şi exterior: 

 plăci de ceramică 

 marmură 

 
Asigură impermeabilitate, având proprietăţi hidrofobe 

excelente. FMF 160 LUX este un chit cu priză rapidă şi este 
clasificat ca fiind de tip CG2, conform EN 13888. Este 

aplicat pentru grosimea îmbinărilor de 1-8 mm. Disponibil în 

17 nuanţe. 
 
 
 

• granit 
• Potrivit pentru suprafețe cu contracții-dilatații 

• Este potrivit pentru aplicarea pe pardoseli incălzite. 

• Ideal pentru folosirea rapidă pe pereţi şi pardoseli. 
 
AVANTAJE - CARACTERISTICI 

 
 Rezistenţă mecanică ridicată 
 Are o omogenitate cromatică 

caracteristică şi stabilitate 
 Asigură impermeabilitate, având 

excelente proprietăţi hidrofobe

 
 
 
  

• Previne dezvoltarea microorganismelor şi 
formarea de ciuperci şi pete de sare 
(eflorescenţe) pe suprafaţa sa. 

 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

 
Rosturile trebuie să fie uscate, fără praf, murdărie, ulei 

sau grăsimi, fără materii friabile şi particule libere. 

 
Dacă există straturi de vopsea, trebuie curăţate. Orice resturi 
de plăci de adeziv trebuie să fie eliminate. 

 
 
 
 
APLICARE 

 
După amestecare,  produsul  este  aplicat  parţial  pe La temperaturi ridicate, curăţaţi repede. Chitul de rosturi, 
îmbinările  curate  (fără resturi  de  adezivi  sau  praf) după uscare, se curăţă foarte greu, numai mecanic. Din acest 
folosind  un  şpaclu,  pe  diagonală faţă de  direcţia motiv, uneltele trebuie să fie curăţate după utilizare. După 
rosturilor. În acest fel, se elimină surplusul de material. uscarea completă, materialul nu este periculos pentru 
Materialul minim rămas, care încă mai este pe suprafaţa sănătate. La temperaturi scăzute, produsul îşi pierde 
plăcii,  trebuie  curăţat  în  termen  de  20  de  minute. lucrabilitatea şi creşte timpul de reacţie. În schimb, 
Utilizarea de apă caldă facilitează curăţarea. temperaturile ridicate cresc timpul optim de lucru. 

   



 
            CULORI 

 

Nr. Culoare Nr. Culoare Nr. Culoare Nr. Culoare 
        

601 Alb 606 Gri perlă 611 Antracit 615 Wenge - maro inchis 

602 Crem 607 Gri deschis 612 Mocha 616 Cotto - clinker 

603 Bej 609 Gri 613 Cafea 619 Bleu deschis 

604 Bej perlă 610 Gri inchis 614 Ciocolată 625 Negru 

605 Ivory       

 
CONSUM 

 
Consumul depinde de dimensiunile plăcilor. 

Aproximativ 0,2 – 2 Kg/m
2
. 

 
 
AMBALARE 

 
În saci de plastic de 5 kg, într-un mediu uscat, la 
temperaturi de peste 0

0
 C, timp de 12 luni de la data 

producţiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURĂŢAREA USTENSILELOR ŞI A MAŞINĂRIILOR NU SE RECOMANDĂ 

 
Chitul este dificil de curăţat după uscare şi numai prin 
mijloace mecanice. Din acest motiv, uneltele trebuie 

să fie curăţate imediat după utilizare. 

 
Nu este recomandată aplicarea produsului:  

 La temperaturi sub 0
0
 C şi peste 40

0
 C. 

 Când umezeala este peste 80%. 

 În caz de precipitaţii. 

 Când sunt scurgeri de apă. 

 Când adezivul nu s-a uscat complet. 

 În alte zone decât interiorul rosturilor. 
 
PRECAUŢII 

 
Nu mâncaţi, beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării 
produsului. Folosiţi-l numai în zone deschise şi bine 
ventilate. Evitaţi inhalarea produsului. Protejaţi ochii şi 
pielea. În caz de contact, spălaţi cu apă şi săpun. În caz 
de contact cu ochii, clătiţi cu apă timp de câteva minute. 
Dacă există lentile de contact, eliminaţi-le uşor.

 
 

 
Continuaţi să clătiţi. Adresaţi-vă imediat medicului 
dumneavoastră, deoarece este nevoie de tratament special. 
Purtaţi haine de protecţie potrivite şi mănuşi. Îmbrăcămintea 
infectată nu trebuie să fie scoasă în afara locului de muncă. 
Spălaţi-vă bine după predare. Citiţi informaţiile de pe 
etichetă şi broşura tehnică a produsului înainte de utilizare. 
Fişa de securitate a produsului este disponibilă la cerere. 
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FMF 160 LUX  
  CHIT DE ROSTURI FLEXIBIL, IMPERMEABIL        

   

  

PENTRU PLĂCI PORŢELANATE 
   

     

          
  TIP CG2 AL STANDARDULUI EUROPEAN EN 13888        
        

  CARACTERISTICI TEHNICE UNITATE  STANDARD VALOARE  

  Rezistenţa la abraziune (mm
3
)  EN 12808 - 2 ≤1000  

  Rezistenţa la compresiune în condiții normale (mediu uscat) (N/mm
2
)  EN 12808 - 3 ≥45  

  Rezistenţa la compresiune după cicluri îngheţ/dezgheţ (N/mm
2
)  EN 12808 - 3 ≥15  

  Rezistenţa la flexiune în condiții normale (mediu uscat) (N/mm
2
)  EN 12808 - 3 ≥8  

  Rezistenţa la flexiune după cicluri îngheţ/dezgheţ (N/mm
2
)  EN 12808 - 3 ≥3,5  

  Contracţie (mm/m)  EN 12808 - 4 ≤2  

  Absorbţia apei după 30 min. (g)  EN 12808 - 5 ≤2  

  Absorbţia apei după 240 min. (g)  EN 12808 - 5 ≤5  

  Densitatea mortarului uscat (Kg/l)     1,5±0,1  

  Densitatea produsului întărit (Kg/l)  EN 1015 - 6 1,8±0,1  

  Densitatea mortarului proaspăt (Kg/l)  EN 1015 - 9 1,6±0,1  

  Timp de lucru (ore)  EN 1015 - 10 40  
         

  
Raportul amestec de apă (ml apă /100g mortar    

30-31  
  uscat)      
         

  Trecere peste (după ore)     5  
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de +23
0
 C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Este posibil ca ele să varieze în funcţie de condiţiile 

predominante de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, capacitatea de absorbţie a substratului.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe KNOW - HO W -ul şi experienţa companiei în ceea ce priveşte produsele şi 

sunt furnizate cu bună-credintă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilitătii, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile 

reale la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe 

baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandari şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă limitată în urma 

adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai 

sus şi în conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară.  


