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RECOMANDARI PRIVIND MONTAJUL SI INTRETINEREA GRESIEI SI A FAIANTEI
MONTAJUL CU CIMENT TRADITIONAL :
Grosimea patului de mortar trebuie sa fie intre 5 si 6 cm
Dozajul de liant care trebuie adaugat cand folositi cimentul traditional trebuie sa fie intre 300 si 350
g/kg .
Va recomandam sa aplicati , inaintea pozarii gresiei si a faiantei , un strat de sapa autonivelanta cu
grosimea maxima de 2mm , adica un echivalent de 2.8-3.5 kg/m2 . Dupa aceasta operatiune ,
montajul trebuie inceput dupa minim 24 de ore , in cazul in care temperatura incaperii permite
uscare in conditii optime (cititi cu atentie recomandariile primite din partea vanzatorului sapelor
pentru a asigura o aplicare corecta a acesteia ) .
In cazul in care utilizati combinatia de ciment traditional si nisip trebuie sa va asigurati ca suprafata
va fi umeda pentru cel putin 3 zile , dupa care se va putea incepe rostuirea . De asemenea va
recomandam ca, dupa aplicare sa acoperiti suprafata care a fost montata , pentru a asigura o uscare
treptata .
Timpul necesar uscarii si in care este interzis traficul peste placiile ceramice aplicate este de 72 ore .
MONTAJUL CU ADEZIVI :
Cand folositi adezivi urmati atent instructiuniile primite de la producator pentru a asigura un dozaj
corect al apei cat si o consistenta corecta a acestuia.
Pentru uzul extern a adezivilor se recomanda dubla aplicare , atat pe placa cat si pe suprafata care
urmeaza a fi aplicata aceasta . Pentru aceasta operatiune folositi o unealta speciala cu dinti
(piaptan).
Aceasta operatiune se poate utiliza de asemena si in cazul in care nu dispuneti de o suprafata
dreapta pe care doriti sa aplicati gresia si faianta , astfel prin aplicarea dubla puteti sa obtineti o
suprafata dreapta.
Gresia si faianta cumparata de la Fabricile colaboratoare a DS Ceramica trebuie sa aiba un rost
minim de 2-3 mm , pentru a permite dilatatia adezivului si a placii in cazul prezentei factoriilor de
stres . Totodata trebuie sa aplicati un strat de adeziv proportional cu dimensiunea placiilor , adica cu
cat este mai mare placa stratul de adeziv trebuie sa fie mai mare .
In cazul in care folositi un adeziv colorat , este recomandat sa testati o placa pentru a verifica daca
nu se pateaza . In cazul in care acest test este dus la bun sfarsit avand ca rezultat patarea placii aveti
3 posibilitati :
1 Nu folositi adezivul colorat si optati pentru cimentul traditional .
2 Tratati suprafata cu un produs care sa impiedica patarea : KERASET 559 B
3 Inaintea aplicarii gresiei acoperiti marginiile acesteia cu o coala de folie cauciucata

pentru suprafete continue de dimensiuni notabile (40 m2 pentru interior – 20 m2 pentru exterior )
gresia si faianta trebuie aplicata cu rosturi de dilatatie care sa fie direct proportionale cu stratul de
adeziv sau ciment folosit .
Va recomandam , in momentul montajului sa folositi, pe rand , placi din 4 cutii diferite .
ADEZIVI AGREATI : INTERIOR – CERESIT CM 9 SAU ECHIVALENT SAU SUPERIOR
EXTERIOR - CERESIT CM 17 SAU ECHIVALENT SAU SUPERIOR
PENTRU A ASIGURA UN MONTAJ CORECT VA RECOMANDAM SA FOLOSITI
PRODUSELE CUMPARATE DOAR PE SUPRAFETE PERFECT DREPTE , PENTRU A FI
SIGURI DE UN TRAI CAT MAI INDELUNGAT IN CONDITII ESTETICE SI TEHNICE
OPTIME.
INSTRUCTIUNI DE MENTENANTA
In cazul in care curatati produsele aplicate cu diferite solutii care nu sunt recomandate,
placile vor avea variatii de culoare care in prealabil nu erau prezente . Evitati utilizarea de markere
permanente sau pixuri pe suprafata placiilor .
Daca suprafata versiuniilor de gresie si faianta lucioasa sau lustruita este uda , aceasta poate
deveni alunecoasa . Societatea noastra nu raspunde in cazul accidentelor suferite pe aceste suprafete
.
Pentru a usura curatarea produselor va recomandam sa folositi produsul LIGHT H2 pus la
dispozitie de fabricile noastre colaboratoare , in conformitate cu intructiuniile de pe ambalaj.
Dupa montaj asigurati-va ca ati curatat cat mai bine suprafata , astfel incat orice urma de
adeziv , ciment sau chit de rost de pe suprafata palcilor ceramice a disparut . Totusi este necesara o
mententa nimima in timp pentru ca placiile sa isi pastreze calitatiile de suprafata si corp .
Pentru a curata suprafetele aplicate cu gresia si faianta cumparata de la DS Ceramica SRL ,
va recomadam sa folositi detergenti speciali pentru gresie si faianta , de preferabil solutii fara ceara ,
diferite tipuri de lac sau solutii abrazive si acide. In cazuri extraordinare in care folositi astfel de
produse este bine sa studiati fiecare caz in parte si sa actionati cat mai repede pentru a indeparta
petele .
Gresia calitatea 1 este produsa si selectata in concordanta cu Normele Europene si ISO
internationale . Asta inseamna ca 95 % din cantitatea de marfa calitatea 1 , inscriptionata cu sigla
Scelta 1 pe ambalajul de carton , trebuie a aiba caracteristici dimensionale (calibru , grosime ,
etc..) si de aspect in concordanta cu aceste standarde . Asadar nu tote placile vor fi perfecte (lucru
imposibil pentru orice produs realizat la scala industriala ) , dar trebuie sa aiba tolerante in limitele
standardului . Aceste tolerante cat si cele care tin de caracteristicile chimice sau fizice sunt descrise
mai jos .
Aprecierea variatiei de tonalitate trebuie sa fie facuta examinand produsul perpendicular de la o
distanta de 1 m dupa asezarea in prealabil a cate o placa din patru cutii diferite .
Defectele placilor pot fi de doua tipuri : notabile (deja vizibile inaintea montarii , cum ar fi diferente
majore de culoare , defecte de suprafata sau fracturi fizice) , sau ascunse (defecte care nu sunt
vizibile inaintea montarii) . Raportarea defectelor notabile trebuie sa poate fi facuta doar inaintea
montarii , acordand un timp suficient pentru inlocuirea produselor . Daca cumparatorul nu verifica
marfa si decide sa mearga inainte cu montajul placilor care prezinta defecte notabile ,
responsabilitatea furnizorului este invalida .
Responsabilitatea pentru defectele ascunse , daca acestea sunt aduse la cunostinta furnizorului in
termenul de 2 ani de zile , revin in sarcina acestuia .

INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI DEPOZITARE
Placile ceramice livrate de SC DS Ceramica SRL sunt impachetate in cutii de carton , pe care sunt
inscriptionate marca producatorului, tonalitatea , calibrul si calitatea produselor , pe europaleti std
1,2x0,8 si infoliati cu folie termocontractabila . Produsle ajung in santier cu un autovehicul cu
platforma hidraulica si se descarca cu un transpalet manual sau motostivuitor si paletii sunt
pozitionati la indicatile persoanei abilitate sa faca receptia marfii , sau in functie de accesul pus la
dispozitie sunt descarcate la mana direct din autovehicul . Se interzice manipularea secundara prin
aruncare sau basculare .
Depozitarea produselor trebuie facuta pe o platforma plana , betonata sau balastata fara denivelari
majore .
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE ATESTA VALABILITATEA GRANTIEI PRODUSULUI
GRESIE PORTELANATA GLAZURATA HEM 5 HARD RECTIFICATA 60X60 (DIMENSIUNE
INDUSTRIALA) CALITATEA 1 , PE O PERIOADA DE 5 ANI DE ZILE DE LA RECEPTIA
MARFII IN SANTIER IN CONDITILE RESPECTARII PREVEDERILOR DE MAI SUS .
DECLAR CA AM CITIT SI SUNT DE ACORD CU TERMENII SI NORMELE EXPRIMATE
MAI SUS
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