Mortare gata preparate, servite „la cheie“

Fișă de produs

Morpla series
reprezintă o gamă de mortare fabricate în stația de betoane, livrate
direct în șantier, unde pot fi stocate în containere de diferite capacități
în vederea utilizării imediate sau în următoarele 48 ore.

Beneficii
Zidăria și tencuiala
executate cu Morpla
implică reduceri de
costuri semnificative cu
forța de muncă deoarece
sporesc productivitatea
în comparație cu
utilizarea mortarului
preparat în șantier.
De asemenea, se reduc
atât pierderile de material
datorită bunei aderențe
la suport a produsului, se
optimizează costurile cu
materia primă, se reduce
cantitatea de deșeuri
generată precum și
timpul necesar gestionării
acestora.

Producerea mortarelor în stația de betoane, prin intermediul unor
procese industriale controlate, reprezintă o garanție a calității și a
menținerii proprietăților, i nclusiv a celor corespunzătoare mortarului
întărit (de exemplu rezistența la compresiune), datorită utilizării de
aditivi speciali, a verificării calității materiilor p
 rime și a dozării corecte a
acestora.

Mortarele Morpla
sunt disponibile în patru variante, fiind produse în c onformitate cu
standardele de produs:
- SR EN 998-1 Specificație a mortarelor pentru zidărie Partea 1: Mortare
pentru tencuire și gletuire
- SR EN 998-2 Specificație a mortarelor pentru zidărie Partea 2: Mortare
pentru zidărie.

Tip de lucrare
Tencuire

Suport

Standard
SR EN 998

Tip mortar

BCA

CS III T

Morpla CS III T

CS IV T

Morpla CS IV T

M5

Morpla M5 Z

M10

Morpla M10 Z

BCA
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Holcim poate furniza diferite soluții pentru păstrarea mortarelor
în șantier.
Mortarele Morpla au o formulă optimizată, proiectată pe baza
încercărilor de laborator și a testelor realizate la diferite tipuri de lucrări.
Astfel, punerea în operă este mai eficientă, aderența la suport este mai
bună și se asigură o evoluție adecvată a rezistenței pentru reducerea
riscului de fisurare.
În vederea determinării celei mai bune soluții pentru proiectul dvs.,
Holcim poate produce diverse tipuri de mortar, recomandate și adaptate
cerințelor specifice proiectului dvs.

La cerere se pot livra mortare cu
proprietăți speciale, ce permit atât
utilizarea imediată cât și stocarea în
șantier până la 5 zile, cu respectarea
condițiilor de păstrare în șantier.
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Aplicații
Mortarele din gama Morpla series
se recomandă pentru lucrări de:
• tencuire exterioare și interioare;
• zidărie;
• r eparații, restaurări sau
recondiționări;
• protecția și reabilitarea fațadelor.

Caracteristici tehnice
•M
 ortarele Morpla sunt mortare proaspete (gata de
utilizare) produse în stațiile de betoane conform
standardelor de produs:
- SR EN 998-1 Specificație a mortarelor pentru zidărie
Partea 1: Mortare pentru tencuire șşi gletuire;
- SR EN 998-2 Specificație a mortarelor pentru zidărie
Partea 2: Mortare pentru zidărie.
• Dezvoltarea rețetelor și producerea mortarelor
Morpla răspund specificațiilor cerute de standardele sus
menționate, instrucțiunii tehnice C 17-82 „Instrucțiuni
tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de
zidărie și tencuială“; caracteristicile și performanțele oferite
de mortarele Morpla sunt în conformitate cu normativele de
proiectare și executare a structurilor de zidărie (CR 6-2013,
NE036-2014).

4

Morpla series

Morpla series pentru
lucrări de zidărie și tencuială
Caracteristici generale
•M
 ortarele Morpla pot fi utilizate pentru toate tipurile de elemente
de zidărie, în structuri portante sau neportante;
• Aderența foarte bună la stratul suport (cărămidă, BCA, beton);
•S
 unt produse gata de utilizare, ce nu necesită alte adaosuri în
șantier;
•M
 ortarele Morpla pot fi utilizate pentru 48 ore, timp în care își
mențin caracteristicile tehnice - omogenitate, lucrabilitate, în
condițiile păstrării corespunzătoare a mortarului în șantier (conform
recomandărilor din această fișă);
• L ucrări de zidărie: clase de rezistență M5 pentru suport BCA și M10
pentru suport cărămidă;
• L ucrări de tencuire: clasele CS III pentru suport BCA și CS IV pentru
suport cărămidă;
• Rezistențe uniforme grație producției industriale;
• Mortarele Morpla nu corodează armătura deoarece nu conțin var.

Avantajele gamei Morpla series
Practic și Flexibil

Rapid și Economic

Livrat gata preparat. Poate fi
distribuit și stocat în mai multe
puncte din șantier.

Nu necesită tehnici și
echipamente speciale pentru
aplicare, punându‑se î n operă
precum mortarul tradițional.

Reduce procesul de aprovizionare
sau de gestionare/stocare a
diverselor materii prime (nisip,
ciment) și dependență de
prezența utilităților în șantier
(apă, electricitate).

Oferă un interval de timp
suficient pentru executarea
corectă și eficientă a lucrării.

Ușurează întreținerea curățeniei
în șantier întrucât nu necesită
preparare și reduce generarea de
deșeuri.

Reduce pierderile de material
la minim datorită aderenței
excelente.

În unele cazuri același produs
poate fi folosit pentru mai multe
aplicații (tencuieli, lucrări de
zidărie).

Facilitează estimarea,
gestionarea și optimizarea
consumului de material.

Sunt disponibile diverse soluții
de stocare în șantier.

Reducerea cheltuielilor legate
de preparareamortarului în
șantier: energie, consum de apă,
forță de muncă.
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Condiții
privind
păstrarea
mortarelor
Morpla
în șantier
• Depozitarea se va face în
containere de plastic sau
metal de min. 250 litri, în
recipiente cu capac sau
acoperite cu folie de plastic.
• Containerul sau recipientul
se va păstra într-un spațiu
la umbră, f erit de acțiunea
directă a razelor solare,
ploaie sau vânt.
• Dacă sunt mai multe
containere pline cu mortar
se va începe utilizarea
materialului dintr-un singur
container. Materialul stocat
în celelalte containere se va
nivela, se va aplica o peliculă
subțire de apă și se va
acoperi până la utilizare.
• Înainte de utilizare mortarul
se va amesteca bine, după ce
a fost scos din recipientul sau
containerul de stocare.
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Recomandări la punerea în operă
• Punerea în operă și finisarea
se efectuează ca și în cazul
mortarului tradițional.
• Se recomandă a se comanda o
cantitate de mortar suficientă
unei zile întregi de lucru. În
acest mod se va putea estima
cantitatea necesară pentru toată
perioada lucrărilor, iar mortarul
va fi livrat astfel încât lucrările să
nu fie întrerupte.
• Ritmul de executare a lucrărilor
de zidărie trebuie corelat cu
tipul de mortar utilizat și natura
blocurilor de zidărie folosite.
• Formula originală trebuie
respectată: nu se vor adăuga
nisip, ciment, apă sau alte
componente.
• După aplicare, mortarul intră în
priză ca și mortarele uzuale.
• În cazul păstrării o perioadă mai
îndelungată, nu se va adăuga apă
în vederea continuării folosirii
mortarului care a început să
intre în priză.
• Este obligatorie udarea stratului
suport, dar nu în exces, pentru a
reduce capacitatea de absorbție
a blocurilor de zidărie folosite.
• Suprafața pe care se aplică
trebuie să fie curată, fără praf
sau alte particule care pot afecta

aderența mortarului. Mortarul
nu se va aplica pe suporturi
neadecvate sau dezintegrabile
etc.
•S
 e vor respecta prevederile din
proiect privind dimensiunile
zidăriei, cu atenție în special
la înălțime, pentru asigurarea
stabilității, în funcție de tipul de
blocuri de zidărie utilizate.
•S
 e va verifica necesitatea
sprijinirii lucrărilor de zidărie,
pentru asigurarea stabilității
pereților, până la întărirea
mortarului.
•O
 rice lucrare de zidărie sau
tencuială trebuie să fie protejată
de intemperii și factorii externi,
după executare.
•P
 entru grosimi ale tencuielii mai
mari de 1,5 cm se recomandă
aplicarea în 2 straturi. În cazul
diferențelor mari de planeitate se
recomandă armarea suportului.
•S
 e vor respecta recomandările de
punere în operă pe timp friguros
sau călduros. Intervalul de
temperatură ideală de aplicare se
situează între 5°C și 30°C.
• L a temperaturi de peste 20°C
sau în caz de vânt se recomandă
umezirea cu apă timp de 5 zile de
la punerea în operă.

Contact

Roman

Brașov:
Str. Zizinului, nr. 121, RO500407
Tel: +40 756 031 478
București Chitila:
Str. Chitilei, nr. 423, sector 1,
RO012407
Tel: +40 749 013 207

Stații
de betoane

București Clinceni:
Str. Industriilor, nr. 6,
Clinceni, Jud.Ilfov, RO077060
Tel: +40 749 013 207

Craiova:
Str. Râului, nr. 401, RO200636
Tel: +40 740 110 438
Oradea:
Șos. Borșului, nr. 14/C, RO410605
Tel: +40 740 110 437
Ploiești:
Str. Centura de Est, nr. 48/A,
RO100187
Tel: +40 742 278 604
Satu Mare:
Drumul Careiului, nr. 146, RO440187
Tel: +40 740 110 580

București Pantelimon:
Str. Sos. de Centura, nr. 8, Pantelimon,
RO077145
Tel: +40 740 110 436

Sibiu:
Str. Turda, nr. 12, RO550052
Tel: +40 754 054 710

București Pipera:
Șos. Pipera, nr. 52, sector 1, RO014254
Tel: +40 749 013 207

Târgu Mureș:
Str. Băneasa, nr. 8, RO540199
Tel: +40 747 039 238

București Progresul:
Drumul Bercenarului, nr. 4-8,
sector 4, RO04116, București
Tel: +40 755 099 853

Timișoara 1:
Str. Calea Moșniței, nr. 17, RO300547
Tel: +40 745 643 708

Cluj-Napoca:
Str. Beiușului, nr. 11, RO400394
Tel: +40 740 110 433

Timișoara 2:
DN 69, Km 10, Comuna Sânandrei,
județ Timiș
Tel: +40 743 133 434
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