
THC 410 
 
MORTAR ADEZIV ŞI MASĂ DE 
ŞPACLU SUPER FLEXIBIL, CU FIBRE 
DE ARMARE, PENTRU PLĂCILE 
TERMOIZOLANTE 

 
 
 
CONFORM CU  
EN13499 &  
ETAG 004 

 
 
 

DESCRIERE 

 
THC 410 este un mortar adeziv şi masă de spaclu 
flexibil, pe bază de ciment, cu fibre de armare, 
monocomponent, cu polimeri modificaţi. Produsul este în 
mod special recomandat pentru fixarea şi tencuirea 
plăcilor termoizolante, precum polistiren expandat (EPS), 
polistiren extrudat (XPS) şi vată minerală. Are în 
compoziţie ciment, nisip cuarţos, cu o granulaţie maximă 
de 0.5 mm, fibre de armare din polipropilenă, umpluturi 
de calcar şi aditivi speciali. 

 

GAMA DE APLICARE 

 
THC 410 este utilizat atât ca adeziv, cât şi ca masă de 
şpaclu pentru plăcile termoizolante. 
 
Este utilizat pentru fixarea puternică a:  

• polistirenului extrudat (XPS)  
• polistirenului expandat (EPS)  
• vatei minerale  
• plutei  

Pe substraturi ca:  
• beton 

 

• beton uşor 
 

•  cărămizi 
 

AVANTAJE - CARACTERISTICI 
 

• Produs cu nisip cuarţos.  
 

• Un singur material, atât pentru fixarea, cât şi 
pentru tencuirea plăcilor termoizolante.   

• Este armat cu fibre din polipropilenă. 
 

• Potrivit pentru ranforsarea locală a suprafeţelor 
care dezvoltă tensiuni puternice de fisurare în 
timpul tencuirii.  

 

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
 
 

Substratul pe care se face aplicarea trebuie să fie neted, 
fără particule instabile sau străine, cum ar fi resturi de 
noroi, tencuială, vopsea, uleiuri etc. şi fără 

 
THC 410 prezintă o fixare foarte puternică pe suprafaţa plăcii 
termoizolante, elasticitate ridicată, rezistenţă la îngheţ şi 
umiditate. Poate fi utilizat atât în interior, cât şi în exterior.  
Întruneşte standardele europene EN 13499 şi ETAG 004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• bolţari 
• beton celular (YTONG)  
• şape autonivelante 

• mortare 

• tencuieli uşoare  
 
Adezivul THC 410 poate fi utilizat în combinaţie cu plasă de 
fibră de sticlă pentru a acoperi îmbinările dintre diferitele tipuri 
de zidărie (beton celular cu beton, cărămizi cu beton celular 
etc.), conductele şi conductorii din zidărie, introduse de 
electricieni sau de instalatori, pentru ranforsarea marginilor 
deschiderilor (la uşi, ferestre), cu scopul de a evita viitoarele 
fisuri ş.a. 
 
 
 

 
• Rezistenţă puternică la deformare elastică.  
• Aderenţă puternică.  
• Rezistenţă puternică – Aplicare rapidă.  
• Rezistenţă la umiditate şi îngheţ.  
• Lucrabilitate excelentă. 

 

• În conformitate cu standardele europene EN 13499 şi 
ETAG 004.  

 
 
 
 
 
fisuri mari. În plus, substratul trebuie să fie stabil, fără forţe de 
contracţie, de deformare şi să nu fie supus la vibraţii.  
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APLICARE 
 
 

Într-un recipient curat se adaugă 6.0 l de apă curată, goliţi 
treptat conţinutul unui sac de produs THC 410 de 25 kg, 
amestecând continuu cu un mixer electric prevăzut cu un 
agitator ataşat, cu scopul de a obţine o masă omogenă de 
mortar. Lăsaţi amestecul să se matureze timp de 5 minute, 
apoi se amestecă din nou, puţin. Mortarul mixat poate fi 
utilizat în decurs de 4 ore. Ulterior pregătirii amestecului, 
nu adăugaţi mai multă apă pentru a corecta lucrabilitatea 
mortarului. Aceasta va conduce la reducerea rezistenţei şi 
creşte posibilitatea de contracţie a mortarului. 

 
Pentru aplicarea ca adeziv 
Aplicarea pe suprafeţe netede:  
THC 410 se aplică pe placa termoizolantă, folosind partea 
netedă a gletierei, şi apoi se întinde uniform cu partea 
zimţată.   
Aplicarea pe suprafeţe inegale:  
THC 410 se aplică cu o gletieră în jurul perimetrului plăcii 
termoizolante şi în centrul acesteia. Apoi, placa 
termoizolantă este apăsată ferm pe perete pentru a asigura 
un contact uniform cu adezivul. Suprafaţa finală trebuie să 
fie complet nivelată. 
Timpul deschis de lucru este de 15 minute după aplicarea 
adezivului. Cantităţile excedentare de adeziv de la nivelul 
îmbinărilor trebuie să fie curăţate.  
Dacă adezivul se usucă înainte de aplicarea plăcii 
termoizolante, se îndepărtează şi se înlocuieşte cu un strat 
proaspăt. 

 
 
 
 
 
 
Pentru aplicarea ca masă de şpaclu  
După ce adezivul s-a uscat, se pun diblurile pentru fixare (de 
plastic sau de metal), acolo unde este necesar. Se acoperă cu 
material golurile care rezultă în urma introducerii diblurilor 
şi îmbinările plăcilor, apoi instalăm colţarele şi plasa, în 
scopul de a ranforsa marginile deschiderilor. Apoi, se 
întinde un strat uniform, gros de 2-4 mm, de mortar THC 
410 pe plăcile termoizolante, folosind gletiera, şi imediat se 
montează plasa de fibră de sticlă, în aşa fel încât să acopere 
îmbinările plăcilor, iar suprapunerea plaselor de fibră de 
sticlă să fie de 10-15 cm. 
Apăsăm, folosind gletiera, cu scopul de a integra plasa de 
fibră de sticlă în stratul de adeziv şi, tot cu ajutorul gletierei, 
adăugăm un alt strat subţire de mortar de 0.5-4 mm, astfel 
încât să acoperim complet ochiurile de plasă şi să obţinem o 
suprafaţă netedă. În timpul aplicării şi, de asemenea, în 
următoarele 24 de ore, temperatura mediului ambiant şi 
temperatura substratului trebuie să fie între +5 ºC şi 35 ºC. 
Adezivul poate fi curăţat cu apă, atâta timp cât este umed. 
După ce se întăreşte, este eliminat mecanic. După ce 
mortarul se usucă complet, se aplică stratul final de tencuială 
decorativă. 

 

CONSUM                                                        AMBALARE - DEPOZITARE 

 
Consumul lui THC 410 este de aproximativ 3,5-4,0 kg/m

2
, 

în cazul în care se aplică ca adeziv, şi de 3,5-4,0 kg/ m
2
 

pentru aplicarea ca strat de tencuială. Depinde de tipul de 
plăci termoizolante utilizate, de instrumentele şi de 
metodele de aplicare.   

 
NU SE RECOMANDĂ 

 
 

Atunci când se preconizează îngheţ pentru 24 de ore de la 
aplicarea produsului. În condiţii de umezeală (cum ar fi 
ploaia). Pe zidăria expusă direct radiaţiei solare intense 
sau pe substraturile calde.  
 

 

  PRECAUŢII 

 
Produsul este ambalat în saci de hârtie de 25 kg, cu supapă, şi este 
stocat pe paleţi de lemn, în mediu uscat, la temperaturi mai mari de 
0ºC, timp de 12 luni de la data producţiei. 
 
 
 
 
CURĂŢAREA UNELTELOR ŞI A MAŞINILOR 
 

Cu apă din abundenţă, imediat după utilizare. 

 
TCH 410 conţine ciment, care reacţionează cu apa, 
producând o soluţie alcalină. Din acest motiv, protejaţi 
ochii şi pielea. În caz de contact, clătiţi cu multă apă. În caz  

de contact cu ochii, consultaţi imediat medicul. 
Citiţi instrucţiunile de pe etichetă şi fişa tehnică a produsului 
înainte de utilizare. Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi. 
Fişa de siguranţă a produsului este furnizată la cerere.
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 CONFORM CU STANDARDELE EUROPENE EN 13499 & ETAG 004  
  CARACTERISTICI TEHNICE    UNITĂŢI   STANDARD   VALOARE  

  Aspect          Mortar uscat  
  Culoare          Gri/alb  
             

  Grosimea aplicării    (mm)     10  
  Rezistenţa la temperatură    (ºC)      -30 la +90  
  Granulometria maximă    (mm)     0,5  
             

  Timp de maturare    (min)     5  
  Timp de lucru    (ore)   EN 1015-9  1,5  
  Timp de corecţie    (min)   EN 1015-9  >15  
             

  Timp deschis    (min)   EN 1015-9  15  
             

  Rezistenţa la desprindere a adezivului de pe substrat   (N/mm
2
)   EN 13494  >0,08  

             

  Rezistenţa la desprindere a adezivului de pe substrat   (N/mm
2
)   EN 1542  >0,08  

  (fixat numai cu adeziv)            

  Permeabilitatea vaporilor de apă a tencuielii de bază   (g/ m
2
d)   EN  7783-2  >0,25  

  Absorbabilitatea masei de şpaclu   (kg/ m
2
*min

0,5
)   EN 1062-3  >20  

  
Rezistenţa la impact    (2J)      I2  

     (10J)   EN 13497   I10  

           

  
Rezistenţa la perforare    (>200Ν)   

EN 13498   PE200  
     (>500Ν)     PE500  

            

      bule      Niciuna  
      cantitatea fisurilor   EN 13961-2   Categoria – 3  
  Conportament hidrotermic    mărimea fisurilor   EN 13961-4   Categoria – 2  
      cantitatea fibrelor   EN 13961-5   Categoria – 3  
      mărimea fibrelor      Categoria – 2  

  
Comportament în timpul ciclurilor 
îngheţ-căldură          Optim  

  Gata de aplicare (ca adeziv)   (ore)     15-20  
  (ca masă de şpaclu)           

             

  Consum         15  
             

  Raportul de amestec de apă    ml apă / 100g     24-28  
 

Notă:  Măsurătorile au fost făcute 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 temperature, umiditatea, ventilaţia, capacitatea de absorbţie a substratului şi a plăcii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  


