
C2TMKW 136
ADEZIV PENTRU MARMURĂ SI PIATRĂ NATURALĂ

CONFORM CU
EN 12004

DESCRIERE

MKW 136 este un adeziv pentru marmură şi piatră naturală, 
pe bază de ciment, modificat cu polimeri, pentru utilizare pe 
suprafeţe orizontale şi verticale şi pentru aplicaţii de grosime
mare. Este potrivit atât pentru suprafeţele interioare, cât şi 
exterioare. Conţine ciment, nisip cuarţos, material calcaros 
inert (marmură) şi aditivi îmbunătăţiţi.

MKW 136 are o aderenţă foarte puternică pe toate sub-
straturile obişnuite şi o rezistenţă ridicată la condiţiile de 
vreme (ploaie- căldură-îngheţ). Mai mult, acesta protejează 
suprafeţele de marmură de apariţia petelor. Produsul 
prezintă rezistenţă la alunecare şi este clasificat ca tip de 
adeziv C2T, conform standardului european ΕΝ 12004.

GAMA DE APLICARE

Aderenţa plăcilor, a marmurei şi a dalelor de piatră -
granit, pentru uz interior şi exterior şi pentru suprafeţele 
orizontale sau verticale, pe substraturile obişnuite şi 
relativ netede, precum:
• beton
• beton uşor

• beton poros

• tencuieli exterioare
• şape auto-nivelante
• decoraţiuni cu mozaic 

AVANTAJE - CARACTERISTICI

• Produs cu material calcaros inert ultra-alb
• Aderenţă puternică pe suprafeţe verticale
• Adecvat pentru aderenţa marmurei şi a pietrei naturale
• Rezistenţă la condiţiile de vreme
• Se aplică la o grosime de până la 1,5 cm

• Lucrabilitate excelentă
• Toleranţă ridicată – Aplicare rapidă
• Rezistenţă la umiditate şi la îngheţ
• Certificat CE – conform standardului europepean ΕΝ
12004

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul pe care se aplică plăcile trebuie să fie neted, 
fără elemente friabile sau corpuri străine, precum reziduuri 
de tencuială, vopsea, uleiuri etc. Trebuie să fie stabil, fără
distorsiuni şi nu trebuie să fie supus vibraţiilor.

Substraturile absorbante trebuie amorsate cu grundul

GLX 290, înainte de aplicare.

APLICARE

Într-un recipient curat adăugaţi 4.5-5.0 l de apă curată şi 
goliţi treptat conţinutul unui sac de 25 de kg de produs 
MKW 136, amestecând continuu cu un mixer electric în 
scopul de a dobândi o masă omogenă. Se lasă amestecul 
să se matureze timp de 5 minute şi se amestecă din nou. 
Amestecul este gata pentru a fi folosit în următoarele 1.5
ore. Ulterior pregătirii amestecului, nu adăugaţi mai multă 
apă pentru a corecta lucrabilitatea materialului. Acest lucru 
duce la reducerea toleranţei şi la creşterea contracţiei sale. 

Timpul deschis pentru aplicare este de ~10 min. După 
finalizarea aplicării, curăţaţi suprafaţa cu un burete ud. Excesul 
de adeziv trebuie îndepărtat de pe îmbinări. În timpul aplicării şi 
în următoarele 24 de ore, temperatura mediului ambiant şi a 
substratului trebuie să fie între +5ºC şi +35ºC. Adezivul se 
curăţă cu apă, atâta timp cât acesta este umed. Când se 
întăreşte, este eliminat mecanic.
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CONSUM

Consumul MKW 136 este de aproximativ
4.0 - 5,0 kg/ m2, funcţie de tipul plăcilor.

MODIFICARE

Dacă în timpul pregătirii amestecului, se adaugă 1-2 kg
de aditiv pentru mortare VLX 186 la un sac de 25 de kg
şi cantitatea necesară de apă, se obţine o îmbunătăţire a 
caracteristicilor produsului,

care poate ajunge la clasa ΕΝ 12002 – S1. Ca urmare a 
acestei modificări, adezivul poate fi utilizat ca adeziv pentru 
plăci mari de marmură şi la pardoseli încălzite.

AMBALARE - DEPOZITARE

Produsul este ambalat în saci de 25 kg cu supapă 
şi este stocat pe paleţi de lemn în mediu 

uscat, la temperaturi mai mari de 00C, timp de 12 luni de la 
data fabricaţiei.

NU SE RECOMANDĂ

Nu se recomandă pentru utilizarea pe substraturi 
făcute din:
• tencuială, fără amorsare prealabilă
• sticlă
• plastic
• fier
• lemn

• pardoseli încălzite
• piscine
• pardoseli supuse la distorsiuni şi la vibraţii
• suprafeţe necorespunzătoare

PRECAUŢII

MKW 136 conţine ciment, care reacţionează cu apa, 
producând o soluţie alcalină. Din acest motiv protejaţi ochii şi 
pielea. În caz de contact, spălaţi cu multă apă. În caz de
contact cu ochii se va consulta imediat medicul. 

Citiţi informaţiile de pe etichetă şi fişa tehnică a produsului înainte de 
utilizare. Folosiţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată şi mănuşi. Fişa de 
siguranţă a produsului este disponibilă la cerere.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-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.



C2T

MKW 136
ADEZIV PENTRU MARMURĂ SI PIATRĂ NATURALĂ

                                                                                                                                                                                                       CONFORM  
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TIP C2T AL STANDARDULUI EUROPEAN EN 12004

CARACTERISTICI TEHNICE UNITĂŢI STANDARD VALOARE

Formă pudră uscată

Culoare gri / alb

Grosimea aplicării (mm) 15

Rezistenţa la temperatură (οC) -30 to +90

Granulometria maximă (mm) 0,8

Timp de punere în operă (ore) EN 1015 - 9 5

Timp de corecţie (min) EN 1015 - 9 ≥30

Timp deschis (20 min) (N/mm2) EN 1346 ≥0,5

Rezistenţă iniţială la tracţiune a aderenţei (N/mm2) EN 1348 ≥1

Rezistenţa la tracţiune a aderenţei după imersia în apă (N/mm2) EN 1348 ≥1

Rezistenţa la tracţiune a aderenţei după îmbătrânirea la cald (N/mm2) EN 1348 ≥1

Rezistenţa la tracţiune a aderenţei după cicluri îngheţ-dezgheţ (N/mm2) EN 1348 ≥1

Alunecare (mm) EN 1308 ≤0,5

Păşire peste (h) 24

Timpul de dezvoltare a rezistenţei (zile) 14

Chituirea pardoselei (ore) 24

Consum (Kg/m2) 4 - 5

Cererea de apă (ml apă /100g
de mortar uscat) 28 - 30

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, absorbţia substratului şi a plăcii. 
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