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Produs: LURAPLASTIC 07 
 

Mortar de ciment bicomponent pentru hidroizolatie 
 

Cod COMPONENTA A: 333.LPL.000.015                          Cod COMPONENTA B: 334.LPL.000.005 
 
DESCRIERE: Mortar bicomponent pe bază de liant de ciment, nisipuri selectate, aditivi speciali și polimeri sintetici.  

Prin amestecarea COMPONENTEI A și COMPONENTEI B, se obține un produs aplicabil atât pe suprafețe orizontale, cât și 

verticale.  Datorită conținutului ridicat de polimeri sintetici, LURAPLASTIC 07 rămâne elastic dupa aplicare. Aderă la toate 

suprafețele din beton, zidărie, ceramică și marmură, cu condiția să fie solide și curățate corespunzător. 
 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

ASPECT Componenta A : Pulbere Componenta B: Lichida 

CULOARE Componenta A: Gri Componenta B: Alba 

RAPORT DE AMESTEC: Componenta A - B: 3:1  

DURATA MAXIMA DE APLICARE: 1 ora  

APPLICARE: Gletiera, Pulverizare  

RNDAMENT                                       Aplicare manuala cu gletiera: 1,7 Kg/mp/ mm 
Pulverizare cu aparat: 2,2 Kg/mp / mm 
*I consumurile sunt variabile în cazul stratului suport neregulat 

 
 
 

DOMENII DE UTILIZARE 

 
1.  Impermeabilizarea rezervoarelor de apa realizate din beton 
2.  Impermeabilizare băi, dușuri, balcoane, terase, piscine etc. înainte de a aplica acoperiri ceramice. 
3.  Impermeabilizarea suprafețelor din gips-carton, tencuieli, blocuri ușoare de beton 
4.  Protecția tencuielilor sau betoanelor cu fisuri 
5.  Protecția suprafețelor de beton în contact cu apa de mare 
 

 

 

MODALITATE DE APLICARE 

 
1.  Turnați componenta B (lichid) într-un recipient curat 
2.  Se adaugă încet, cu amestecare mecanică, componenta A (pulbere) 
3.  Amestecați bine câteva minute, având grijă să îndepărtați pulberea de pe pereții și de pe fundul 

recipientului. Pentru această operațiune, utilizați un agitator mecanic cu viteză mică pentru a evita antrenarea 
excesivă a aerului. 

4.  Aplicați mortarul preparat în acest fel în decurs de o oră de la amestecare. 

5.  Întindeți produsul astfel încât să aibă o grosime de până la 2 mm. Dacă este necesară o grosime mai mare,  
amestecul trebuie aplicat de mai multe ori (această operațiune trebuie efectuată însă când stratul anterior este 
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uscat - după 4/5 ore) 
6.  În cazul hidroizolării teraselor, balcoanelor, bazinelor și bazinelor de înot, se recomandă introducerea plasei 

rezistente din fibră de sticlă alcalină pe primul strat proaspăt de LURAPLASTIC 07 ca ranforsare. Plasa trebuie 
folosită și în zonele cu microfisuri. 

7.  Dacă este utilizat pentru protecția fațadelor clădirii, LURAPLASTIC 07 poate fi vopsit cu produsul  "Elasto" Cod. 
332.600, pe bază de rășină stiren-acrilică, disponibil într-o gamă largă de culori care se obține cu sistemul de 
colorare Aqua Solution 

 

 
AMBALARE: 

 
Componenta A 

 
15 Kg;        24 Kg (Sac) 

 Componenta B 5 Lt;             8 Lt (bidon) 
 Total 20 kg ;       32 Kg 

 


