
 

 
 

 

    EuroGrout® Fugenfüller 
    Mortar pentru umplere rosturi 

 

 

   EuroGrout® Fugenfüller este un amestec uscat gata 

de utilizare pe bază de ciment, fără contracții la uscare  

și cu o rezistențe inițiale și finale mari. EuroGrout® 

Fugenfüller corespunde unui mortar de ciment pentru 

rosturi, conform DIN/ EN 206-1/ DIN 1045-2, secțiunea 

5.3.8 și EN 1504-6.  

Granulație 0 – 1 mm.  

 

Domenii de utilizare 
EuroGrout® Fugenfüller este indicat pentru 

închiderea și etanșarea rosturilor dintre părțile 

constructive orizontale și vertical fără a folosi cofraj. 

 

Proprietăţi 

EuroGrout® Fugenfüller  

• Are creștere de volum controlată și nu prezintă 

contracții la uscare; astfel este asigurată 

aderența puternică între elementele 

prefabricate  

• Nu este inflamabil, în conformitate cu DIN 

4102/ EN 1350-1 materiale de construcții clasa 

A1 și, prin urmare, adecvat ca mortar de 

protecție împotriva incendiilor 

• Are conținut redus de crom conform Directivei 

2001 / 53 / EG  

• Nu conține cloruri 

• Dezvoltă rezistențe ridicate, după o zi poate fi 

pus sub sarcină 

• Are o consistență plastică și este stabil chiar și 

pentru înălțimi mai mari de construcție  

 

Punere în operă 

1. Pregătirea stratului suport 

Îmbinările care trebuie umplute trebuie să fie curate și 

fără grăsimi, părțile neaderente trebuie îndepărtate. 

Muchiile de îmbinare trebuie să fie la față. La 

începutul lucrării, trebuie ca rostul să fie umezit.  

    

2. Cantitatea de apă de amestecare  

între 16% - 17%, adică 4,00- 4,25 litri de apă la sacul 

de 25 kg. 

3. Amestecare  

EuroGrout® Fugenfüller este conceput pentru prelucrarea 

mecanică cu pompe de amestecare, această metodă de 

prelucrare fiind preferată. Pentru prelucrarea manual, 

amestecați mortarul cu mixere de mână la turație mică sau 

cu un agitator lent. Întroduceți pentru început în malaxor 

cca. 4/5 din cantitatea de apă, adăugați mortarul uscat și 

după un timp scurt de amestecare, adăugați dacă este 

necesar restul de apă și amestecați pentru o perioadă scurtă 

de timp, până când obțineți o consistență omogenă. Atunci 

când prelucrați EuroGrout® Fugenfüller cu pompe de 

amestecare mici de ex. marca Putzmeister și PFT, datorită 

furtunelor lungi nu este necesară schimbarea amplasării 

locului de amestecare. 

Pentru alegerea tipului de pompă potrivit vă rugăm să ne 

cereți sfatul.  

 

4. Aplicare 

Înainte de aplicare, trebuie verificată consistența mortarului.  

EuroGrout® Fugenfüller trebuie să aibă o consistență 

plastic moale. Mortarul trebuie aplicat de jos în sus în 

rosturi, astfel asigurându-se că nu se vor forma pungi de 

aer. 

 

5. Recomandări 

După umplerea secțiunilor, îndepărtați mortarul în exces. 

Pentru rosturile supuse încarcărilor statice, trebuie folosit  

EuroGrout® Universal Filler (vezi fișa tehnică). 

 

6. Tratament după aplicare 

Mortarul proaspăt aplicat trebuie protejat împotriva 

evaporării prea timpurii a apei prin luarea de măsuri 

adecvate (de exemplu: hidratare) 3-5 zile de protecție. 

 

Consum 

din 25 kg de mortar uscat rezultă 15 litri de mortar proaspăt. 

pentru 1 m3 este nevoie de 1900 kg mortar uscat   

 

Depozitare 

În spații uscate, se va evita expunerea la acţiunea directă a 

razelor solare. În ambalaje originale nedesfăcute 1 an.  

 

Livrare: 

Saci multistrat 25 kg 

42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet  
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Date tehnice 

 
EuroGrout® Fugenfüller 

Rezistența la 
compresiune  
1, 7 și 28 de zile 

≥ 25 N/mm2 

≥ 45 N/mm2 

≥ 55 N/mm2 

Rezistența la întindere  
1, 7 și 28 de zile 

≥ 4,0 N/mm2 

≥ 6,0 N/mm2 

≥ 9,0 N/mm2 

Rezistență la smulgere ≤ 0,6 mm 

la o solicitare de 75 KN 

Conținut de ioni de clorură ≤ 0,05 % 

Gradul de umflare ≥ +0,1% volumic 

Timp de  punere în operă cca. 60 de minute 

Temperatura de prelucrare de la + 5 °C pânâ la + 30 °C 

Clasa materialului de  
construcție 

A1 – DIN EN 13501-1 

neinflamabil 

 

Clasa de expunere conform DIN EN 206-1/ Din 1045-2 

X XC XD XS XF XA XM 

0 1234 123 123 1234 1232 123 

▪ ▪▪▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪▪ ▪ ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe produse 

Pentru diferite alte aplicații speciale sunt disponibile 

următoarele materiale P&T : 

 

EuroGrout® Universalfüller pentru îmbinări încărcate 

static 

EuroGrout® Plast pentru îmbinări etanșe podea/ perete 

EuroGrout® Brandschutzmortel 

EuroCret® PCC- Reparaturmortel und Spachtel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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