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• se poate folosi atât pentru suprafe]e absorbante, cât [i pentru
suprafe]e neabsorbante

• f`r` contrac]ii, priz` rapid`
• rezisten]` final` mare, rezisten]` la uzur` 
• suprafa]` final` deosebit de neted`
• rezist` la ac]iunea ro]ilor scaunelor cu rotile
• se poate utiliza în cazul pardoselilor \nc`lzite [i pentru parchet
• pentru aplicare la interior

Thomsit DX este un material pentru nivelarea pardoselilor interioare ale
blocurilor de locuin]e [i cl`dirilor publice (mochet` de podea, parchet,
PVC, linoleum [i cauciuc etc. ), pân` la o grosime de maxim 10 mm. 

Pentru nivelarea suprafe]elor de beton, beton u[or, [ap` de ciment etc.
cu o rezisten]` de cel pu]in 15 N/mm2. Dup` tratament prealabil
corespunz`tor, se poate utiliza pentru nivelarea pardoselilor din [ap` de
anhidrit, ceramic` (Terrazzo, piatr` artificial`, pl`ci etc.). Se recomand`
pentru aplicare la interior. Dup` înt`rire rezult` o suprafa]` rigid`,
neted`.

Suprafa]a suport trebuie s` fie neted`, bine uscat`, curat`, f`r` cr`p`turi,
f`r` materiale antiaderente.  Eventualele resturi de adeziv trebuie
îndep`rtate complet, dac` este posibil. Umiditate suport maxim 2%.

În cazul suprafe]elor din beton [i [ap` de ciment: trebuie îndep`rtat prin
[lefuire stratul moale de acoperire (lapte de ciment) sau resturile
f`râmicioase de ciment de pe suprafa]`. Dup` aspirarea prafului,
suprafa]a se trateaz` cu amors` Thomsit R777 nediluat` sau diluat` în
propor]ie de 1:1, pentru asigurarea unei aderen]e mai bune. Aplicarea
[apei autonivelante se începe doar dup` absorb]ia complet` a amorsei
(maxim 1 or`).
În cazul [apelor anhidrit tratamentul preliminar se efectueaz` - dup`

[lefuire [i aspirarea prafului - prin aplicarea unei amorse nediluate.
Durata usc`rii amorsei în acest caz este de 24-48 ore! 

În cazul suprafe]elor compacte, neabsorbante: pe suprafa]a pardoselii
ceramice se va aplica amorsa nediluat` Thomsit R760 tunopren. Timpul
de uscare este de aproximativ 12-24 ore. Înainte de aplicarea amorsei
trebuie efectuat` obligatoriu  cur`]area suprafe]ei cu un detergent
pentru pardoseli.

La prepararea compozi]iei la 6,5 l de ap` rece vom ad`uga treptat 25 kg
(1 sac) de praf, amestecând continuu cu mixerul electric (maxim 600
rota]ii/minut) pân` se ob]ine o compozi]ie omogen` (3-5 minute).
Compozi]ia astfel ob]inut` se las` 3-4 minute, apoi se amestec` bine
înc` o dat`. Compozi]ia preparat` trebuie utilizat` în 20-25 minute,
aplicând-o continuu [i uniform pe podea, apoi se întinde cu gletiera din
o]el inoxidabil (

“
grebla”).
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DX
{ap` autonivelant` trafic intens
Pentru grosimi \ntre 0,5-10 mm



Thomsit DX se poate aplica [i mecanic. Timpul de priz` [i înt`rire depinde
mult de condi]iile de temperatur`: temperatura mai ridicat` a
materialului [i a apei accelereaz` priza, temperatura mai sc`zut` o
încetine[te. Pentru evitarea efectelor negative ale usc`rii prea rapide
pardoseala trebuie ferit` de razele solare [i de curent.

Nivelarea pardoselilor se va efectua la o temperatur` de peste + 50C a
suprafe]ei [i de peste + 180C a atmosferei. La utilizare se vor respecta
prevederile cu privire la materialele tip praf, respectiv la mortarul de
ciment. La prepararea masei de nivelare (la amestecarea cu ap`)
aceasta devine bazic`, astfel încât trebuie s` ne ferim ca aceasta s` intre
în contact cu pielea sau cu ochii. Dac` acest lucru se produce totu[i,
partea de corp afectat` trebuie bine sp`lat`. În caz de nevoie se va
chema un medic.

Compozi]ia de nivelare proasp`t` se poate sp`la de pe unelte cu ap`,
îns` materialul înt`rit se poate îndep`rta doar mecanic.

În ambalajul original, bine închis, la loc uscat, r`coros, ferit de umezeal`.

Saci de hârtie de 25 kg.

Arunca]i sacul de hârtie numai dac` acesta este complet gol [i nu con]ine
resturi de material. Materialul de nivelare Thomsit DX se poate utiliza
doar în domeniile prezentate în pliantul produsului. Arunca]i sacul de
hârtie la pubela pentru hârtie numai dac` acesta este complet gol [i nu
con]ine resturi de material. Resturile înt`rite de material trebuie aruncate
la pubela pentru resturile de materiale de construc]ie. Resturile de
material neînt`rit se vor preda la locul de colectare a materialelor
periculoase.
Materialul de nivelare Thomsit DX se poate utiliza doar în domeniile
prezentate în pliantul produsului. Parametrii produsului sunt da]i pe baza
experien]elor practice, respectiv a rezultatelor calculelor. 

În condi]ii de depozitare corespunz`toare: 9 luni de la data fabrica]iei.

Nr. AMC: A-886/1997

Compozi]ie: material de nivelare din ciment
special, cu con]inut de adaosuri
selectate

Culoare: gri
Consisten]`: praf
Densitate: aprox. 1300 kg/m3

Propor]ie de amestec: 6,5 l ap` la 25 kg praf
Timp de punere \n oper`: aprox. 20-25 minute
Condi]ii de utilizare: + 50C - +300C (temperatura podelei [i

a aerului)
Circulabil: dup` aprox. 2 ore
Acoperire ulterioar`: dup` aprox. 24 ore(în func]ie de

grosimea stratului)
Aderen]` la suport
(SR EN 13892-8): min. 2,0 N/mm2

Rezisten]` la compresiune:
(SR EN 13892-2): min. 34,0 N/mm2 - la 28 de zile
Rezisten]` la încovoiere
(SR EN 13892-2): min. 7 N/mm2

Clas` (SR EN 13813): CT - C 30 - F 7 - B 2.0
Contrac]ie: -0,03% - la 28 de zile
Sensibilitate la c`ldur`  necaracteristic, se poate utiliza [i în
a materialului de nivelare: cazul pardoselilor \nc`lzite
Consum orientativ: 1,5 kg praf/m2/mm

Datele de mai sus se refer` la condi]ii atmosferice medii (+ 230C [i
umiditate relativ` a aerului 55%). În cazul unor temperaturi mai sc`zute
sau a umidit`]ii mai ridicate a aerului timpul de priz` poate cre[te.

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

DATE TEHNICE

TERMEN DE VALABILITATE

ALTE INFORMA}II

AMBALARE

DEPOZITARE

INFORMA}II UTILE
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Henkel România S.R.L.
Birouri:
{coala Her`str`u Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, Bucure[ti, 014134, 
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabric` [i depozite:
{oseaua de Centur` Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Jude]ul Ilfov, 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


