
1 
www.elis.ro 

Fisa tehnica - Liant pentru agregate decorative 

A. CARACTERISTICI FIZICE

Caracteristici 

Forma 

Pachet: rășină epoxidică, bi-component, fără solvent, recipient combinat 5 kg 

Culoare: transparent, gălbui 

Densitate: aprox. 1,09 g / cm³ (la 23 °C și 50% umiditate atmosferică relativă) 

Consum: 5-8% din greutate agregat

Timp de procesare: 
aprox.. 50 de minute (20 °C și 50 % umiditate atmosferică relativă), materialul trebuie 

protejat de umiditate până la întărirea completă 

Posibilitati de circulare: după aprox.  24 ore (20 °C) (Temperaturile mai ridicate reduc timpul de întărire, iar 

temperaturile mai reduse prelungesc timpul de întărire) 

Destinatie: Trafic uțor 

Domenii de utilizare: 

B. UTILIZARE
Produsul este utilizat pentru consolidarea pietrișului ornamental și a splitului de calitate superioară, în 
stare spălată, uscată sau eventual umedă și fără praf, cu granulațiile 3-36 mm, pentru a permite trafic 
pietonal în siguranță. Poate fi utilizat la: elemente de împrejmuire a arborilor, poteci în grădină, elemente 
de împrejmuire a iazurilor, elemente de împrejmuire a caselor, pentru realizarea de straturi permeabile la 
apă. 

Caracteristici 
• nu conține solvenți;
• pentru suprafețe foarte permeabile la apă;
• ușor de curățat;
• rezistență ridicată la îngălbenire;
• rezistență la îngheț / sare pentru dezghețare;
• rezistent la apă.
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Avantaje 
• permeabilitate ridicată la apă; 
• consolidează aproape orice tip de pietriș sau split; 
• opțiuni variate de design; 
• rezistență ridicată; 
• recomandat și pentru minerale umede. 

 
Consum 
Consumul este determinat în principal de granulația selectată și de sarcina prevăzută la care urmează a 
fi expusă suprafața care va fi realizată. Este de aprox. de 5-8 procente de greutate liant din masa 
pietrelor. Grosime minimă de execuție: de 3 ori grosimea granulației maxime. 
 

C. SECURITATE IN MUNCA 
Aspecte de mediu Instrucțiuni de siguranță 

Clasa de periclitare a apei în stare 
întărită este 0. 

Atenționările cu privire la pericole și instrucțiunile de siguranță 
aplicate pe recipiente, precum și fișele cu date de securitate 
trebuie respectate cu strictețe. 

 
D. APLICARE 

Scule 
Instrument de amestecare (de exemplu agitator forțat, mixer forțat, mixer cu cădere liberă), recipient de 
alimentare, paletă, scule de netezire și îndreptare, echipament de protecție individuală (mănuși și 
ochelari de protecție). 
 
Curățarea sculelor 
Curățarea sculelor și a mixerului cu soluție se face până când materialul nu s-a întărit. După întărire, 
scula poate fi curățată numai mecanic. 
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Pregătirea suprafeței 
Trebuie să se asigure o suprafață stabilă și portantă, deoarece tasările substratului, tensionările și 
deplasările pot conduce la deteriorări ulterioare ale stratului de acoperire.  
În plus, trebuie asigurat un substrat permeabil la apă, pentru a evita apariția acumulării de apă (exces de 
apă în sol) pe suprafață și a eventualelor daune produse ca urmare a înghețului.  
Se recomandă aplicarea unei plase de protecție împotriva buruienilor sau a unui geotextil. 
 

Amestecare componente liant 
• Temperatura materialului celor două componente trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 20 °C în 

timpul amestecării.  
• Componenta A (rășină) și componenta B (întăritor) sunt furnizate din fabricație cu exactitate în 

raportul de amestecare prevăzut în prealabil, prin urmare trebuie amestecate în principiu 
continutul complet din ambalaje.  

• Se înțeapă ambalajul cu componenta B și se lasă să se scurgă complet în rășină.  
• Recipientul componentei A prezintă un volum suficient pentru a prelua întreaga cantitate de 

produse prelucrate. 
• Componenta B este turnată complet în componenta A și amestecată ulterior omogen cu un 

agitator mecanic adecvat (max. 300 rotații / min.) timp de 2 - 3 minute.  
• Este obligatorie amestecarea în plan vertical și orizontal, astfel încât întăritorul să fie distribuit 

uniform și să se poată lega optim cu rășina. 
 

Adăugarea de split în vasul de amestecare 
Se adaugă pietrișul decorativ spălat, uscat sau umed și fără praf într-un vas de amestecare curat, cu 
fundul neted, de exemplu recipient de alimentare, agitator cu cădere liberă sau forțată. Se amestecă cu 
liantul cel puțin aprox. 5 min., la aprox. 400 rotații / min., până când întreaga cantitate de split este 
acoperită de liant. 
 

Pregătire și compactare 
Se toarnă amestecul finit pe suprafața pregătită / stratul portant, dacă este necesar, se distribuie în 
prealabil cu o lopată și se îndreaptă pe o înălțime uniformă cu ajutorul unui dreptar, respectând grosimea 
dorită a stratului. Se trece la compactarea amestecului cu o mistrie și la netezirea suprafeței, menținând 
o presare uniformă. O compactare corespunzătoare este decisivă pentru obținerea unui strat stabil de 
uzură. 
 

Tratare ulterioară 
Suprafețele rostuite se protejează de umiditate pentru un interval de minim 24 de ore, în acest timp 
nefiind permis accesul pe suprafață. La utilizarea de folii de protecție împotriva ploii, acestea trebuie să 
fie ventilate la nivel inferior și să prezinte o distanță minimă de 35 cm față de suprafață, astfel încât să nu 
se poată forma condens. De asemenea, zona ar trebui protejată pe cât posibil de praf sau alte impurități. 
În principiu, trebuie să se efectueze un test de rezistență înainte de punerea în uz a suprafețelor. 
Lucrările de curățare pot fi efectuate cel mai devreme după 7 zile, de exemplu suprafața poate fi periată 
cu ajutorul unei perii și a apei calde, în care se adaugă detergent. Ulterior se realizează curățarea în 
profunzime a porilor cu un furtun de apă sau un curățitor de înaltă presiune (maxim 80 bar, nu este 
permis un jet concentrat). 
 

Recomandări 
• Cu cât mai grosiere sunt agregatele, cu atât mai redusă este rezistența liantului. Pe de altă parte, 

efectul de drenare este mai intens.  
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• Ca urmare a radiațiilor ultraviolete, trebuie avută în vedere posibilitatea îngălbenirii și schimbării 
consistenței liantului, însă aceste aspecte nu exercită nicio influență asupra proprietăților tehnice 
ale produsului. La tipurile de rocă de culoare închisă sau galbenă, acest efect se manifestă cu 
intensitate redusă.  

• Se recomandă utilizarea fracțiunilor mai fine de granule, cum ar fi pietrișul fin de 2 / 8 mm sau 
splitul fin de 3 / 5 mm, în cazul în care suprafața va fi expusă la sarcină pietonală. În testele 
comparative, cu ajutorul pietrișului fin au fost obținute de regulă rezistențe superioare. 
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