
 

 
 

ML 203 
Ciment mortar pentru zidarie termoizolanta 

 
Suport: TERMOCARAMIDA 
 
MOD DE PREPARARE 
Pentru fiecare 20 kg sac mortar ML 203 se adaugă aproximativ 11 litri de apă curată şi se amestecă cu un mixer, sau pe 
orizontală, pentru cantităţi mici, de mână sau de agitator mecanic. 
Timpul pentru mixare este de 3 minute.  
ML 203 se amestecă cu mixerul vrac siloz orizontal conectat direct la staţie (o scădere) sau, folosind presiunea siloz şi 
echipamente de transport, se amestecă cu un mixer de pe podea.  
Pentru punerea în aplicare corectă este recomandat a umple articulaţiilor orizontale şi verticale. După amestecare mortarul 
trebuie să fie intins în termen de 2 ore. 
 
AVERTISMENTE 
- Mortarele proaspete trebuie să fie protejate de îngheţ şi uscare rapida. 
Temperatură de 5 ° C este recomandat ca o valoare minim ă pentru aplicarea şi întărirea corespunzătoare a mortarului. 
Sub această valoare ar fi întârziată priza mai jos 0 º C mortarul proaspăt nu este pe deplin călit, este expus la acţiunea de 
inghet. 
Mortarul ML 203  trebuie utilizat in compozitia lui originala fara a se adaoga materiale exterioare. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Greutatea specifica 550 kg/m3 ca. 
Granulometria < 4 mm 
Grosimea minima 10 mm 
Cantitatea de apa 56 % ca. 

Productivitatea  
650 kg mortar uscat pentru a obţine 1000 litri de mortar umed (cu 20 kg sunt 
obţinute aproximativ 31 litri mortar umed) 

Densitatea mortarului 750 kg/m3 ca. 
Rezistenta la flexibilitate la 28 zile 1,5 N/mm2 ca. 
Rezistenta la compresiune la 28 zile 5 N/mm2 ca. 
Modul de elasticitate la 28 zile 3.500 N/mm2 ca. 
Factor de rezistenţă la difuzia vaporilor 
(EN 1745) µ = 5/20 

Coeficientul de conductibilitate termica 
(UNI 7745) Λ = 0.23 W/m·ºK 

Clasa 
M5 secund UNI EN 998-2 
M3 secund D.M. 20-11-87 

ÎN CONFORMITATE NORMELE CE UNI EN 998-2 
 
COMPOZITIE 
ML 203 este un mortar preamestecat uscat compus din ciment Portland, agregate usoare, nisipuri aditivi clasificate şi 
speciale pentru îmbunătăţirea prelucrării şi aderenţa. 
FURNIZAREA 
- Vrac in siloz 
- Saci speciali protejati impotriva umiditatii de 20 kg ca. 
CONSERVAREA 
Conservarea in mediu uscat dar nu mai mult de 6 luni 
CALITATEA 
Mortarul ML203  pentru zidarie este supus la controale constante de catre laboratoarele noastre. 
Materiile prime sunt riguros selectate şi controlate 
 
Datele se referă la testele de laborator, aplicaţiile in construcţie pot fi modificate în mod semnificativ în funcţie de condiţiile 
de punere în aplicare. 
Utilizatorul trebuie să verifice caracterul adecvat al produsului pentru utilizator destinat, să îşi asume responsabilitatea de 
toate care decurg din utilizarea. 
Fassa S.p.A. îşi rezervă dreptul de a face modificări de orice fel, fără notificare prealabilă. 

 
 


