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Gem-Plast FR 

Tencuială de finisare, armată cu 
fibră, hidroizolantă şi rezistentă la 

crăpături 

 
Prezentare Generală 

 
 Aplicare în strat subţire de 10 mm; 
 Rezistenţă mare la crăpături; 
 Fără contracţii la uscare ; 
 Fără apariţie de crăpături la uscare; 
 Lucrabilitate excelentă şi uşor de aplicat; 
 Impermeabil dar permeabil la vapori de apă; 
 Aplicabil prin pulverizare; 
 Uşor de curăţat; 
 Rezistenţă superioară la îngheţ/dezgheţ şi la UV; 
 Nu este inflamabil; 
 Nu este toxic; 
 
Gem-Plast FR este o tencuială de finisaj, hidroizolantă, ce 
nu prezintă fenomene de crăpare în faza de uscare plastică 
sau în faza de maturare. 
 
Întrebuinţări: 
Finisarea şi hidroizolarea pereţilor din: 
 Lemn 
 Metal 
 
Compoziţie şi materiale: 
Gem-Plast FR este o tencuială pe bază de ciment Portland, 
modificată polimeric, şi armată cu fibră de sticlă. 
 
Gem-Plast FR poate fi furnizat în formulă concentrată, 
urmând a fi amestecat în şantier înainte de aplicare cu 
agregat şi ciment indigen, sau poate fi furnizat gata 
premixat, necesitând doar adaos de apă înainte de aplicare.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gem-Plast FR 
Tencuială de finisare, armată cu 

fibră, hidroizolantă şi rezistentă la 
crăpături 

 
Fişă Tehnică 

 
Limitări: 
Nu aplicaţi Gem-Plast FR când temperatura este sub 40C 
sau dacă este posibil să plouă.  
La temperaturi de peste 250 C împiedicaţi uscarea prea 
rapidă.  
Grosimea minimă de aplicare este de 10 mm. 
 
Gem-Plast FR nu este toxic şi nu este inflamabil. Pielea 
dvs. poate fi sensibilă la ciment. Recomandăm utilizarea 
manuşilor de cauciuc. Evitaţi contactul cu ochii şi contactul 
prelungit cu pielea. Dacă totuşi contactul se produce, clătiţi 
imediat cu apă. Consultaţi medicul dacă apar iritaţii. 
Materialul este periculos dacă este înghiţit. 

 
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA 

COPIILOR! 
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL! 

 
Culoare: 
Gri inchis. 
 
Pachetare: 
Gem-Plast FR concentrat este ambalat în saci de 10 Kg. 
 
Gem-Plast FR premixat este ambalat în saci de 22,7kg. 
 
Acoperire: 
Gem-Plast FR concentrat amestecat cu cantităţile 
specificate de ciment, nisip şi apă generează 84,6 L de 
produs ce acoperă 9,4 m2 la 9 mm grosime. 
 
Gem-Plast FR premixat, amestecat cu apă generează 12,2 
L de material ce acoperă 1,35 m2 la 9 mm. 
 
Depozitare şi transport: 
Gem-Plast FR are o durată de viaţă de 12 luni în ambalaje 
sigilate, depozitat în zone reci şi uscate.  
Ambalat la 60 de saci (la concentrat) pe palet sau la 55 de 
saci (la premixat) pe palet. 
 
Date Tehnice: 
Rezistenţă la compresiune  20,7–24,1 Mpa  
Rezistenţă de rupere    4,1 – 5,5 Mpa 
Rezistenţă îngheţ/dezgheţ    <1% 
Rezistenţă la impact Izod      7 – 18 Gj/mp. 
Combustibilitate                                    trece 
Contracţii la uscare        0.10 – 0.12% 
 
Pregătirea suprafeţei: 
Suprafeţele de lemn sau metal trebuie să fie uscate. Toate 
elementele de prindere, etanşare, închidere de rosturi, etc., 
trebuie să fie poziţionate conform planurilor şi 
specificaţiilor. 
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Amestecare: 
Gem-Plast FR Concentrat 
Componentă concentrată                                   10,0 Kg 
Ciment Portland 42,5                                   40,0 Kg 
Nisip prespălat sau cuarţos   120,0 Kg 
Apă                                                                            22,0 L 
 
Folosiţi un mixer de mortar. Puneţi apa în mixer. Separaţi 
ambalajul cu fibre din pulberea de Gem-Plast FR 
concentrat. Adăugaţi pulberea în apă şi amestecaţi 1 minut. 
Adăugaţi nisipul şi cimentul şi amestecaţi până obţineţi o 
consistenţă uniformă. La final adaugaţi fibrele gradual şi 
mai amestecaţi timp de 1 minut. Ajustaţi consistenţa 
conform necesităţilor. 
 
Gem-Plast FR Premix 
Conţinut sac                      22,7 Kg 
Apă                         3,8 L 
 
Folosiţi un mixer de mortar. Puneţi apa în mixer. 
Amestecaţi Gem-Plast FR Premix, adăugând gradat 
materialul uscat în apă şi amestecând până la uniformizare. 
Pentru aplicarea cu mistria, materialul trebuie să fie mai 
gros. 
 
Aplicare: 
Aplicaţi Gem-Plast FR cu mistria la o grosime uniformă 
de 6 mm. Lăsaţi suprafaţa rugoasă. După 24 de ore aplicaţi 
şi finisaţi al doilea strat în grosime de 3 mm. 
 
Maturare: 
Împiedicaţi uscarea rapidă prin umezire cu apă în ceaţă. 
Gem-Plast FR necesită minim 3 zile de maturare înainte 
de a aplica finisaje acrilice de tip Tuff-Coat. 
 
Întreţinere: 
Nu este necesară. 
 
Garanţii: 
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de 
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi 
Gemite România. 
 
Serviciul tehnic: 
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a 
produsului Gem-Plast FR, pentru asistenţă şi informaţii 
tehnice, contactaţi Gemite România. 
 

Pentru Gem-Plast FR premixat 
 
Fraze R 
 
R 38 iritant pentru piele 
R 41 risc de leziuni oculare grave 
 
Fraze S 
 
S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor 
S 22 a nu inspira praful 
S 24 a se evita contactul cu pielea 
S 25 a se evita contactul cu ochii 
S 26 în cazul contactului cu ochii se spalã imediat cu 

multã apã si se consultã un medic 

 
 
 

S 27 a se scoate imediat orice îmbrãcãminte murdarã 
sau stropitã 

S 36 a se purta echipamentul de protectie 
corespunzãtor 

S 37 a se purta mânusi corespunzãtoare 
S 39 a se purta mascã de protectie a ochilor si a fetei 
S 38 în cazul unei ventilatii insuficiente a se purta 

echipament respirator corespunzãtor 
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si 

a i se arãta eticheta 
 
  
  
  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru Gem-Plast FR concentrat 
 
Fraze S 
 
S   2 a nu se lãsa la îndemâna copiilor 
S 24 a se evita contactul cu pielea 
S 25 a se evita contactul cu ochii 
S 29 a nu se arunca la canalizare 
S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul si 

a i se arãta eticheta 
 
 
 
 
 
 

Xi - iritant

ES  : 266-043-4
ciment Portland


