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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant ; conţine ciment. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită 
contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă şi se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuşi de protecţie adecvate.
Evacuarea resturilor de material din şantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislaţia locală. Evacuat din şantier ca şi moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Colorin CG2 CHIT DE ROSTURI PENTRU GRESIE ŞI FAIANŢĂ

DOMENIU DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PUNEREA ÎN OPERĂ

RECOMANDĂRI GENERALE

DATE TEHNICE

COLORIN® este utilizat pentru rostuirea placajelor ceramice (gresie/faianţă) şi din piatră naturală negresantă. Se aplică la exterior (în zone protejate) sau la interior. Este recomandat pentru 
placarea teraselor, balcoanelor şi a pardoselilor cu încălzire înglobată, pentru lăţimi ale rosturilor: de 2 – 7 mm.

Nr. articol: funcţie culoare

Tipul produsului 
COLORIN®  este un mortar uscat, pigmentat în masă, pe bază de ciment. 

Excelent raport calitate/preţ, excelentă prelucrabili-
tate, stabilitate a culorilor!

Rosturile trebuie să fie curăţate, desprăfuite şi uniforme. Placajele absorbante şi muchiile din diferite materiale se vor umezi cu apă.

1 kg de mortar uscat COLORIN® se amestecă cu cca. 0,3 l de 
apă curată, folosind mixerul de mână cu turaţie mică, timp 
de 3 minute. Mortarul se lasă la maturat timp de 10 min 
după care se amestecă din nou, până se obţine un amestec 
omogen cu consistenţa potrivită prelucrării. Este interzisă 
amestecarea cu alte materiale. COLORIN® se aplică diagonal 
în rosturi cu şpaclul de cauciuc. Imediat ce chitul s-a întărit, se 

netezesc rosturile cu un burete umed. Mortarul întărit de pe 
plăci se îndepărtează cu o cârpă curată. Ulterior rosturile se 
umezesc de mai multe ori cu un burete. Resturile rezistente 
de mortar se îndepărtează cel devreme după 4 săptămâni cu 
mijloace de curăţare chimică. Expunerea la apă în abundenţă 
(ex. duş) este permisă numai după 2 săptămâni. Pentru pla-
caje poroase, rugoase, glazurate mat sau microporos, trebuie 

realizate în prealabil probe de rostuire, deoarece există posi-
bilitatea pătării prin fixarea pigmentului pe suprafeţele pla-
cajelor. Deoarece sunt posibile variaţii de culoare între şarje 
diferite, se recomandă folosirea aceleiaşi şarje de produs în 
cadrul aceleiaşi suprafeţe.

În timpul prelucrării şi întăririi chitului, temperatura materialelor, aerului şi placajului trebuie să fie mai mare de + 5 0C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 0C şi +25 0C. Se vor 
respecta normele specifice şi fişele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacţionează. Deoarece diferenţele de umiditate ale suportului sau chitului pot duce la pete sau diferenţe de 
nuanţă, suprafeţele proaspăt rostuite se vor feri de bătaia directă a soarelui sau de curenţi puternici de aer.

Granulaţia maximă:  0,3 mm
Rezistenţă la compresiune: >15 N/mm2

Rezistenţă la încovoiere:  >3,5 N/mm2

Rezistenţă la abraziune:  ≤ 1000 mm3

Contracţie:   ≤ 2 mm/m
Reducere după imersarea în apă: 30 min ≤ 2 g
   240 min ≤ 5g
Aderenţa:   >0,5 N/mm2

Consum:    in funcţie de mărimea plăcilor şi de lăţimea rosturilor, 
se pot rostui cca.1,0÷2,0 m2 cu 1 kg de chit 

Lucrabilitate (cu materialul
preparat în găleată):  cca. 2 ore
Mod de livrare:   saci de 2 kg şi 5 kg, europalet de 0,96 to ptr. cei de 

5 kg, înfoliat pentru protecţie la umiditate şi radiaţii 
UV.

Depozitare:    Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport 
de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar şi în 
spaţiu deschis.

Utilaje şi scule:  şpaclu de cauciuc, burete
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