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Kerasal® ISOMIX 
Mortar pentru apă potabilă / pentru 

conducte metalice 

 

 

    Kerasal® ISOMIX sunt mortare uscate cu întărire 

hidraulică, realizate din cimenturi și agregate de cuarț 

natural rotunjite, uscate în cuptoare. 

Domenii de utilizare 

Mortarele din gama Kerasal® ISOMIX sunt utilizate 

pentru: 
• căptușirea interioară a țevilor din fontă și oțel, 

conform DIN 2880 și a  fișei W 343 din norma 

DVGW 

• acoperiri de protecție la piesele de instalații 

• realizarea și reabilitarea traseelor de conducte 

existente 

• repararea manuală a defectelor constatate la 

rețelele de conducte. 

Proprietăţi 

Mortarele din gama Kerasal® ISOMIX 

• dezvoltă o aderență foarte bună la suprafețele 

interioare ale conductelor din fontă și oțel 

• au rezistențe finale mari 

• au contracție foarte mică 

• sunt anticorozive 

• pot fi aplicate manual sau mecanizat 

• sunt avizate sanitar pentru utilizare în contact cu 

apa potabilă (testate în conformitate cu fișa       

W 347 a normei DVGW, iar microbiologic nu 

este necesară testarea lor conform fișei W 270 

pentru că produsele Kerasal® ISOMIX nu conțin  

aditivi organici) 

• nu sunt inflamabile, materiale de construcție  

clasa A 1 (DIN EN 13501-1) 

• au conținut redus de crom conform Directivei 

2003/53/CE 

• sunt produse supuse unei monitorizări continue, 

conform standardelor și directivelor actuale, iar 

producția lor este certificată ISO 9001. 

  

Datorită folosirii cimenturilor de tip HS, produsul 

Kerasal® ISOMIX HS 01 este caracterizat suplimentar 

și de rezistența sa mare la ape cu conținut mare de 

sulfați și ape reziduale. 

Datorită folosirii cimentului de aluminat de calciu, 

produsul  Kerasal® ISOMIX TZ este excelent pentru 

ape brute, ape acide, de dizolvare a varului și ape 

bogate în sulfați / cu săruri.    

Mortarele Kerasal®  ISOMIX sunt disponibile în diferite 

variante: 

Kerasal®  ISOMIX 01: granulație 0 – 1 mm 

Kerasal® ISOMIX HS 01: granulație 0 – 1 mm, cu 

cimenturi HS, rezistente la sulfați  

Kerasal® ISOMIX TZ: granulație 0 – 1 mm, cu cimenturi 

de aluminat de calciu  

 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului sport 

Este important ca mortarul să se aplice pe o suprafață 

rugoasă, curățată în prealabil cu mare atenție. Straturile 

de acoperire vechi, parțile neaderente, laptele de 

ciment sau contaminările cu ulei sau grăsime trebuie 

complet îndepărtate. 

 

2. Cantitatea de apă de amestecare:  

Kerasal® ISOMIX 01 / ISOMIX HS 01 / ISOMIX TZ: 

max. 15%, adică max. 3,75 l de apă la sacul de 25 de 

kg sau max. 1,5 l de apă la găleata de 10 kg. 

 

3.  Aplicare 

Mortarele din gama Kerasal® ISOMIX pot fi aplicate 

mecanizat prin tencuire rotativă sau centrifugală. Pe 

suprafețe restrânse de reparație este posibilă și 

aplicarea manuală. 

 

Temperatura de procesare: între + 5 °C și + 30 °C 

La temperaturi joase de aplicare și ale componentelor 

de amestec, trebuie avut grijă ca mortarul să iși 

păstreze temperatura peste + 5°C. Este recomandat să 

se folosească apă de amestecare preîncălzită și luarea 

măsurilor adecvate pentru evitarea formării curenților 

reci. 

 

4. Tratarea ulterioară a suprafețelor 

Mortarul aplicat trebuie protejat de acțiunea razelor 

solare, de îngheț, ploaie și în special de curenții de 

aer. 

 

Consum   

• din 25 kg de mortar uscat rezultă cca. 12,5 litri de 

mortar proaspăt 

• pentru 1 m3 sunt necesare cca. 2.000 de kg de 

mortar uscat 

• cca. 20 kg / m2  / 1 cm grosime. 
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Depozitare 

În spații răcoroase, uscate, se va evita expunerea la 

acţiunea directă a razelor solare și la îngheț. 

Recipientele desfăcute trebuie imediat închise. Se 

recomandă consumul în termen de 12 luni de la data 

fabricației (înscrisă pe ambalaj). 

 

Ambalare 

Kerasal® ISOMIX 01 / ISOMIX HS 01 / ISOMIX TZ: 

Saci multistrat 25 kg 

40 saci x 25 kg = 1000 kg pe europalet 

și  suplimentar 

Kerasal® ISOMIX 01 la galeți de plastic de 10 kg 

36 găleți x 10 kg = 360 kg pe europalet 

 

Declarații 

Materiale nepericuloase / GISCODE: ZP1 

Urmați instrucțiunile specificate pe ambalaje și din 

fișele de siguranță. 

 

Date tehnice 

 

  Rezistența la compresiune în N/mm2 

Kerasal® ISOMIX 01 HS 01 TZ 

  1 zi 45 30 45 

7 zile 70 65 50 

28 zile 85 75 60 

 

  Rezistența la întindere în N/mm2 

Kerasal® ISOMIX 01 HS 01 TZ 

  1 zi 6,5 6,0 6,0 

7 zile 10,0 9,5 7,0 

28 zile 11,0 10,0 9,0 

  Valorile rezistențelor au fost determinate pe prismuri. 

 Mai multe produse 

Pentru reparații și reabilitări la rezervoarele de apă 

potabilă, sunt disponibile și alte produse Kerasal®: 

 

Kerasal® Spritzmörtel – pentru lucrări la structurile 

de alimentare cu apă potabilă 

Topolit® Mörtel – pentru lucrări la canalizări și în 

ingineria civilă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate datele de 
mai sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. 
Odată cu apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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