
CARACTERISTICI
• înt`rire rapid`
• pentru lucr`ri de parchet
• rezistent` la scaune cu rotile
• utilizabil` în cazul înc`lzirii prin pardoseal`

DOMENII DE UTILIZARE
Thomsit DD+ este o șap` pentru nivelarea și netezirea suporturilor 
absorbante (pl`ci din beton, șape din ciment și șape din anhidrit). Dup` 
înt`rire poate fi acoperit` cu: covor PVC, mochet`, linoleum, cauciuc și 
parchet. Se înt`rește rapid și datorit` rezisten]elor mari este potrivit` 
sub parchetul lipit (DD+ se aplic` sub parchet în strat de min. 3 mm). 
Rezistent` la scaune cu rotile și înc`lzire prin pardoseal`.

PREGăTIREA SUPRAFE}EI SUPORT
Suportul trebuie: s` nu aib` defecte structurale, s` nu sune a gol, s` 
aib` rezisten]e adecvate la compresiune (>15 N/mm2) și întindere, 
s` fie permanent uscat (umiditate < 2% CM), f`r` lapte de ciment la 
suprafa]`, f`r` contamin`ri și urme de adezivi, care ar putea sc`dea 
aderen]a (se șlefuiește suportul). 
|n cazul lucr`rilor de parchet (lipit) suprafa]a suport trebuie s` aib` pe 
lâng` condi]iile de mai sus și rezisten]` la smulgere > 1,5 N/mm2.

Pl`ci de beton și șape de ciment:
Suprafe]ele care sun` a gol și cele moi trebuie îndep`rtate mecanic. 
Cur`]a]i suprafa]a și aspirati praful. Amorsa]i suportul cu Thomsit R 766 
sau Thomsit R 777 în două straturi pentru a ob]ine cea mai bun` 
aderen]`. Aplica]i șapa autonivelant` c~nd suprafa]a amorsat` este 
uscat` (cca. 1 or`). Pentru grosimi de 9-10 mm recomandăm una din 
amorsele Thomsit R 740 sau Thomsit R 755 cu presărare de nisip de 
cuar].

{ape din anhidrit:
Dup` șlefuire și aspirare trebuie amorsat cu Thomsit R 777 (nediluat). 
Timpul de uscare al amorsei este de 48 ore.

MOD DE APLICARE
Ad`uga]i 25 kg de Thomsit DD+ în 6,0 litri de ap` curat` (potabil`). 
Amestecarea se face mecanic cu un mixer (dedicat) la max.  
600 ro ta ]ii/minut, pân` c~nd șapa este omogen` (f`r` aglomer`ri). 
Se amestec` circa 2-3 minute, se las` 1-2 minute și se mai amestec` 
înc` o dat`. {apa se toarn` și se întinde folosindu-se o 

“
grebl`” din o]el 

(gletier` cu din]i deși și sub]iri), imediat se dezaereaz` folosind rola de 
dezaerare. 
Thomsit DD+ este potrivit` pentru aplicarea cu pompa.
Proteja]i șapa împotriva usc`rii accelerate (expunere direct` la soare, 
curen]i de aer etc). Timpul de aplicare (de la amestecarea cu ap`) 
este de 20 -25 minute. Toate datele de mai sus au fost ob]inute la 
temperatura de 23°C și umiditate relativ` aer de 50%. |n alte condi]
ii climatice înt`rirea poate fi accelerat` sau întârziat`. Umiditatea 
suportului trebuie m`surat` înainte de turnarea șapei autonivelante.

DD+
{ap` autonivelant` pentru trafic intens
Pentru grosimi între 0,5-10 mm



Henkel România s.R.l.
Birouri:
{coala Her`str`u Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, București, 014134,  
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabric` și depozite:
{oseaua de Centur` nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

Contact v~nz`ri: 
Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro

DEPOZITARE
|n ambalajul original, bine închis și în locuri uscate (umiditate relativ` 
aer <55%).

AMBALARE
Ambalare: saci de 25 kg; pale]i de 42 de saci.

MOD DE APLICARE
Cel pu]in 6 luni în condi]ii ambientale normale.

SăNăTATE {I SIGURAN}ă
Utiliza]i Thomsit numai în medii uscate, la temperaturi între + 10 
și + 30°C. Thomsit DD+ con]ine ciment și reac]ioneaz` cu apa, 
produc~nd o puternic` reac]ie alcalin`. Proteja]i ochii și pielea. |n caz 
de contact cl`ti]i cu ap`. |n caz de contact cu ochii consulta]i un medic 
imediat. Materialul poate fi cur`]at cu ap` c~nd înc` este umed, odat` 
înt`rit poate fi îndepărtat numai mecanic. 

DE{EURI
Ambalajele se recicleaz` sau se arunc` numai c~nd sunt goale. 
Reziduurile înt`rite pot fi aruncate în locurile special amenajate pentru 
reziduuri din construc]ii. Nu turna]i pe sol, ape de suprafa]` sau în 
canalizare.

DATE TEHNICE
Densitate a prafului: 1.300 kg/mc
Necesar de ap`: 6,0 litri ap` curat` /25 kg 
Timp de aplicare: 20 -25 minute 
 (de la amestecarea cu ap`)
Temperatur` de aplicare: +10 pân` la + 30°C
Consum orientativ: 1,5 kg / mp / mm grosime
Circulabil`: dup` 4-6 ore
Acoperire:  dup` 1 zi, 
 pentru grosimi < 3mm 
 (pentru to]i acoperitorii flexibili)
Acoperire : dup` 2 zile, 
 pentru grosimi > 3mm 
 (pentru to]i acoperitorii flexibili)
Acoperire: dup` 3 zile (pentru parchet)
Rezisten]` la compresiune  
(SR EN 13892-2): min. 30 N/mm2 dup` 28 zile
Rezisten]` la încovoiere 
(SR EN 13892-2): min. 7.0 N/mm2 dup` 28 zile 
Aderen]` la suport  
(SR EN 13892-8): min. 2.0 N/mm2

Clas` (SR EN 13813): CT-C30-F7-B2.0

Informa]ia con]inut` mai sus este general` și nu este potrivit` oric`rei suprafe]e suport, proiect sau sistem. 
Informa]ia se bazeaz` pe experien]a noastr` acumulat` p~n` azi și pe rezultatele unor continue și atente 
teste. Variatele condi]ii și metode de utilizare vor influen]a aplicarea acestui produs. 
Performan]a optim` a produsului depinde de judecata profesional` a utilizatorului și a conformit`]ii ei cu: 
practica comercial`, standardele aplicabile și codurile de practic`, care sunt factori în afara controlului nostru. 
Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre se realizeaz` în afara posibilit`]ii noastre de control 
și supervizare și reprezint` exclusiv responsabilitatea dumneavoastr`. Apari]ia acestei fișe tehnice Thomsit 
face ca informa]ia anterioar` referitoare la produs s` devin` perimat`.
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Şapă autonivelantă pe bază de ciment pentru utilizare în interior

en 13813 CT – C30 – F7

Reacţie la foc: A1fl

Emisie de substanţe corozive: CT
Permeabilitate la apă: NPD
Permeabilitate la vapori de apă: NPD
Rezistenţă la compresiune: C30
Rezistenţă la încovoiere: F7
Aderenţă la suport: B 2,0
Rezistenţă la uzură: NPD
Izolare la zgomot: NPD
Absorbţie de zgomot: NPD
Rezistenţă termică: NPD
Rezistenţă chimică: NPD


