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HASIT 202 Zement Quellmasse 
Mortar de ciment cu efect de expandare pentru umplerea şi presarea golurilor din 
zidării. Adecvat şi pentru solicitări statice ridicate. 
 
 
   HASIT 202 
   Zement Quellmasse: 

Este un mortar mineral uscat fabricat industrial, conform cu DIN 18557 „Mortare 
fabricate industrial – producţie, control şi livrare”, pe bază de ciment, nisip granulaţie 
0,5 mm şi aditivi pentru realizarea expandării. Produsul are conţinut redus de crom 
conform directivei comisiei europene 2003/53/EC şi HG 932 / 2004. 

   
   

  Utilizare: Umplerea, etanşarea şi presarea golurilor din zidărie, precum şi a fisurilor şi 
crăpăturilor 5 – 50 mm. Adecvat şi pentru elemente portante ale clădirilor. Pentru 
umplerea găurilor pentru ţevi, a fundamentelor, ancorărilor, pentru poziţionarea 
gurilor de canal etc. 

   
   

  Livrare: În saci de hârtie de 30 kg. 
   
   

  Depozitare:  Depozitare 9 luni de la data producţiei. Produsul se depozitează în ambalajul original, 
in spaţii uscate, pe paleţi de lemn, în spaţii uscate cu umiditate relativă maxim 65% şi 
temperaturi maxime 30OC. 

   
   

  Suportul: Suportul trebuie să fie rezistent, curat, fără porţiuni care se desprind. Suportul trebuie 
umezit. 

   
   

  Preliminar prelucrării: Trebuie luate toate măsurile necesare evitării scurgerii necontrolate a materialului 
(ex. cofrare, găuri de ventilare, găuri de umplere, mufe etanşe de injectare, etanşare 
cu spumă poliuretanică sau silicon etc.) 

   
   

  Prelucrare: Amestecare malaxor, betonieră electrică. Sau maşină de tencuit / injectat adecvate. 
La 1 sac (30 kg) HASIT 202 Zement Quellmasse se amestecă cca. 6,5 litri apă. 
Golurile se umplu complet de jos în sus, în special la elementele portante trebuie 
asigurată omogenizarea prin vibrare sau injectare sub presiune cu tehnică adecvată. 
Trebuie asigurată dezaerarea adecvată a materialului. 

   
   

  Randament: La 1 sac (30 kg) amestecat cu cca. 6,5 litri apă rezultă cca. 18 litri mortar proaspăt.  
Aceste valori au la bază experienţa acumulată la utilizarea produsului, consumul 
poate fi diferit în funcţie de natura stratului suport şi modul de aplicare. 

   
   

  Date tehnice: Rezistenţa la compresie: > 35 N/mm2 după 28 zile 
  > 30 N/mm2 după 7 zile 
 Rezistenţa la încovoiere: > 7 N/mm2 după 28 zile 
  > 6 N/mm2 după 7 zile 
 Creşterea volumului: cca. 13% (fără obstacole) 
 Grupa de mortar: M30 (EN 998 – 2) 
 Valori obţinute în laborator după 28 zile de la aplicare. 
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  Important: Produsul nu se aplică la temperaturi ale suportului sau aerului sub +5O C. Trebuie 
realizată umplerea completă a golurilor. Umplerea unui gol trebuie realizată fără 
întrerupere. Temperaturile reduse întârzie priza şi dezvoltarea rezistenţei. În decursul 
prizei trebuie asigurată protecţia împotriva ploii, a îngheţului, curenţilor de aer şi a 
uscării rapide (ex. acoperirea cu folie). Utilizaţi numai mortarul malaxat 
corespunzător, fără bulgări sau mici cantităţi de material închegat şi neamestecat. 

   
   

  Măsuri de siguranţă: Produsul conţine ciment şi în stare proaspătă reacţionează alcalin. Evitaţi contactul 
cu ochii şi pielea. Protejaţi ochii şi pielea. Pielea stropită accidental trebuie imediat 
spălată. În cazul contactului cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă medicul. 
Sunt necesare ochelari şi mânuşi de protecţie. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 

       

  Caracteristici: Fluiditate optimă, rezistenţă ridicată, rezistent a îngheţ. Aderenţă bună pe beton şi 
oţel. Expandare a volumului 13 % (fără obstacole). În condiţii de limitare a volumului 
expandarea nu creează presiuni deosebite. 

   
   

  Calitatea: Este monitorizată continuu în laboratoarele proprii. 
   
   

  Informaţii 
  suplimentare: 

Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu acest produs până 
în prezent. Rezultatul aplicării poate fi afectat de tehnica de aplicare, temperaturi, 
intemperii sau caracteristicile stratului suport. Serviciul nostru de consultanţă vă stă la 
dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi demonstraţii. 

   

 
 


