
 

            
 

HW 194 
Mortar pentru rosturi de pavaj 

  

••  FFoorrmmeeaazzăă  uunn  ffiillmm  ssuubbţţiirree  ppee  ssuupprraaffaaţţaa    ppaavvaabbiillăă  
••  PPeerrmmeeaabbiill  llaa  ttrreecceerreeaa  uunneeii  ccaannttiittăăţţii  mmaarrii  ddee  aappăă  
••  SSee  pprreelluuccrreeaazzăă  rreeppeeddee  şşii  uuşşoorr,,  eeffiicciieenntt  ppee  mm22  

 
HW 194 este un produs formulat şi 

preamestecat, bicomponent, realizat din 

mortar sintetic de reacţie pe bază de răşină 

epoxidică. 

 
Proprietăţi 

 
 

• HW 194 dezvoltă după întărire 

rezistenţe mari, care garantează ca 

rosturile dintre pietrele naturale să 

fie durabile şi protejate pe de o 

parte faţă de influenţa factorilor 

mecanici, ca de ex. maşini de 

curăţat şi măturat şi pe de altă parte 

faţă de influenţa chimicalelor, cum 

ar fi sarea de dezgheţ, benzină şi 

uleiuri minerale. 

• Capacitatea lui HW 194 de a 

permite apei să treacă se păstrează 

perioadă îndelungată de ani, ceea 

ce înseamnă că apa pătrunde în 

pământ, nu se scurge în canalizări. 

 

Domenii de utilizare 
 
Este folosit pentru umplerea rosturilor din 
pardoselile din piatră naturală nouă sau 
veche, de ex. în zone pietonale, grădini, 
pieţe decorative, drumeaguri sau curţi 
interioare. Aplicarea uşoara oferă o 
productivitate mare la m2. 

Caracteristici tehnice 

Culoare culori naturale 
Raport de amestecare                     100:2,5 
Densitate la 230C                            1,50  g/cm3 
Timp de punere în operă la 100C    cca. 35-45 min. 
Timp de punere în operă la 200C    cca. 25-30 min. 
Timp de punere în operă la 300C    cca. 15-20 min 
Alte lucrări suplimentare la 100C     după 16-20 de ore 
Alte lucrări suplimentare la 200C     după 8-12 ore 
Întărit complet 100%                        după 7 zile (la 200C) 
Temperatura minimă de punere 
în operă 

100C la stratul suport 

Consumul de material                     Vezi diagrama 

Ambalare   

sac sau galeata de plastic 
de 25 kg (amestecul de 
nisip/răşină; întăritor 
separat) 

Depozitare   la loc uscat minim 6 luni 
Rezistenţa la tracţiune din 
încovoiere 

9,5 N/mm2 după 7 zile 
(200C) 

Rezistenţa la compresiune 
20,0 N/mm2 după 7 zile 
(200C) 

Valori de captivare a apei   
K* > 1 x 10-4cm/ s DIN 
18035 

GGVS/ADR:  
Componenta A răşina                      
Componenta B întăritor                   
Regulament privind lichidele combustibile: 
Componenta A răşina                     fără 
Componenta B întăritor                  fără 
Regulamentul privind transportul materialelor periculoase 
Componenta A răşina Iritant 
Componenta B întăritor                  coroziv 

 

Diagramă de consum, 
 bazată pe valori aproximative 

 Clasa Lăţimea 
rostului 

Consum 
 

Pietre mari 1 8 mm 4,5 -5 kg/m2 

 1 15 mm 9 kg/m2 
 2/3 15 mm 9 kg/m2 
Pietre mici 
 1 10 mm 9,5 kg/m2 

 2 10 mm 10,5 kg/m2 
Mozaic 
 5-7 cm 8 mm 12 kg/m2 

 3-5 cm 8  mm 15 kg/m2  
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Stratul suport trebuie să fie suficient de portant, să 
fie drenabil, şi  întins/expus corespunzător  pentru 
următoarele încărcături dinamice. Se recomandă 
luarea în consideraţie a indicaţiilor şi instrucţiunilor 
referitoare la fabricarea acestor tipuri de suprafeţe. 
Acestea sunt în extras ZTVT, Stb.86 liniile directoare 
pentru standardizarea suprastructurii suprafeţelor de 
contact/de circulaţie, VOB, Secţiunea B, DIN 18318, 
suprafeţelor pavate şi suprafeţelor pavate cu dale. 
 
Pregătirea: 
Modelarea (prin suflare) a suprafeţei puse la 
dispoziţie trebuie realizată prin presiunea aerului cu 
ajutorul lăncii de mână(???) O atenţie deosebită 
trebuie acordată presiunii de suflare/modelare ce 
trebuie să fie de cel puţin 30 mm (DIN 18318) şi  
lăţimii rosturilor, care trebuie să fie de cel puţin 8 
mm, aceasta fiind din ce în ce mai mare, în funcţie 
de tipul de pavaj. În cazul în care pereţii de căptuşire 
ai rosturilor s-au murdărit, aceştia trebuie curăţaţi cu 
un jet de apă de substanţele ce acţionează ca 
separatori, întrucât intrările stradale trebuie protejate 
împotriva înnămolirii. 
 
Amestecul: 
 
HW PFM EP este livrat ambalat în cantităţi 
corespunzătoare raportului de amestecare dintre 
cuarţ şi răşină. Ambele componente se varsă 
continuu în malaxorul de amestecare forţată şi se 
mixează intens timp de 2-3 minute. Acest procedeu 
trebuie realizat numai într-un malaxor cu un 
mecanism de rotaţie în sens opus. 
Apoi se adaugă amestecului aproximativ 10% apă, 
pentru a potrivi consistenţa preparării acestuia. 
Materialul este gata de pus în operă atunci când a 
căpătat o consistenţă cremoasă, care asigură o 
aplicare bună. Cantitate de apă în exces poate 
diminua indicele de aderenţă prognozat. 
 
 
Punerea în operă: 
 
Înaintea preparării amestecului suprafaţă disponibilă 
trebuie uşor umezită cu vapori de apă, astfel încât 
stratul de la suprafaţă să fie bine umezit, iar părţile 
laterale cât mai puţin. Această măsură serveşte la 
îndepărtarea (prin spălare) a peliculei ce rămâne 
după rostuire. De aceea la temperaturi ridicate, 
trebuie  luat în considerare faptul că trebuie umezite 
numai suprafeţe mici, pentru a preveni evaporarea 
prematură a acestora. 
Amestecul obţinut conform instrucţiunilor se 
răstoarnă pe suprafaţa umezită în prealabil şi se 
împinge/introduce cu ajutorul unei mistrii de cauciuc 
printre rosturi. 
 

După o perioadă de aşteptare de aproximativ 15-20 
de minute excesul de HW 194 se îndepărtează cu o 
perie nu prea aspră. După încă 15 minute, după ce 
apa din amestec s-a scurs din rosturi şi începe faza 
de gelifiere a HW PFM, materialul rămas se întinde 
cu o perie moale. 
 
Comportamentul fiziologic şi măsuri de protecţia 
muncii 
 
În stare întărită, mortarul nu prezintă nici un fel de 
pericol. Întăritorul amestecat cu pulbere este caustic. 
Înaintea punerii în operă trebuie citite şi  luate în 
consideraţie avertismentele de pe recipient. Zonele 
venite în contact cu produsul se vor spăla cu mult 
săpun şi apă. Sfătuim personalul care lucrează să ia 
în consideraţie observaţiile fişei de instrucţiuni BG  M 
023 „Punerea în operă a răşinilor de reacţie”. În stare 
neîntărită, componentele răşinii nu au voie să ajungă 
la canalizare, în ape curgătoare sau stătătoare sau în 
pământ. Materialul care a curs din greşeală din vasul 
de amestecare se va colecta cu rumeguş. Ambalajul 
trebuie reciclat conform legii actuale privind  
depozitarea deşeurilor.  
 
Curăţirea sculelor: 
Sculele se curăţă atent cu apă după fiecare ciclu de 
lucru. 
 
 

 
 


