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GEM-CRETE TO ST 

Pardoseală de trafic, autonivelantă, 
impermeabilă şi subţire 

 
Prezentare Generală 

 
 Material cu fluiditate ridicată, autonivelant; 
 Total impermeabil; 
 Opreşte penetrarea clorurilor; 
 Rezistenţă mare sub sarcină şi la abraziune; 
 Aplicare uşoară şi lucrabilitate ridicată; 
 Aderenţă ridicată pe betonul ud; 
 Materialul este permeabil la vaporii de apă; 
 Excelentă rezistenţă la îngheţ – dezgheţ; 
 Nu este toxic şi nu este inflamabil; 
 Economic; 
 
Întrebuinţări: 
La finisarea, reprofilarea şi impermeabilizarea: parcărilor,  
pardoselilor industriale, docurilor de încărcare şi de 
descărcare, împermeabilizarea şi repararea suprafeţelor de 
beton expuse la concentraţii mari de săruri sau acizi slabi.  
 
Compoziţie şi materiale: 
Gem-Crete TO ST este un material de natură cementuoasă 
modificat cu microsilică şi polimeri, formulat pentru 
protecţia şi hidroizolarea betonului.  
 
Combinaţia de polimeri şi compuşi anorganici, conferă o 
rezistenţă excelentă la apă, sare şi acizi slabi.  
 
Compoziţia chimică şi formularea cu agregat asigură o 
rezistenţă mare la abraziune. 
 
Gem-Crete TO ST se livrează numai premixat, necesitând 
numai amestecarea cu apă în şantier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

GEM-CRETE TO ST 

Pardoseală de trafic, autonivelantă, 
impermeabilă şi subţire 

 
Fişă Tehnică 

 
Limite: 
Nu aplicaţi când temperatura este sub 40C. La temperaturi 
de peste 250C urmaţi precauţiunile contra uscării rapide. 
 
Gem-Crete TO ST nu este toxic şi inflamabil. Pielea dvs. 
poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiţi 
mănuşi de cauciuc. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. 
Dacă totuşi contactul se produce, clătiţi imediat cu apă. 
Consultaţi medicul dacă apar iritaţii. Materialul este 
periculos dacă este inghiţit.  
 

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA 
COPIILOR! 

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL! 
 
Culoare: 
Gri închis şi alb. 
 
Pachetare: 
Gem-Crete TO ST este ambalat în pungi de 22,7 kg. 
 
Acoperire: 
Gem-Crete TO ST generează aproximativ 12,2 L pe kit şi 
acoperă aproximativ 4,1 m2 la o grosime de 3 mm.  
 
Ratele de acoperire sunt date orientativ şi diferă în funcţie 
de grosimea aplicării şi de porozitatea suprafeţei. Faceţi 
teste de consum specific. 
 
Depozitare şi transport: 
Durata de viaţă a produsului Gem-Crete TO ST, depozitat 
în zone uscate şi reci, este de 12 luni.  
Gem-Crete TO ST este pachetat la 55 saci pe palet. 
 
Date tehnice: 
Coeficient de rupere                        5,5 –  6,9 MPa 
Rezistenţă la compresiune       37,9 – 40,0 MPa 
Rezistenţă la exfoliere la săruri:  50 de cicluri fără exfoliere 
Rezistenţă la îngheţ/dezgheţ:         < 1% după 300 decicluri 
Aderenţă la substrat                                     2,0 –   2,8 MPa 
Toxicitate              nu este toxic 
 
Pregătirea suprafeţei: 
Îndepărtaţi mizeria, produsele petroliere, unsoarea, laptele 
de ciment, eflorescenţa şi orice alt produs care poate 
împiedica aderenţa la substrat. Folosiţi sablarea sau 
spălarea cu jet de apă la presiuni de minim 690 bara, sau 
alte metode adecvate.  
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NU FOLOSIŢI CURĂŢAREA CU ACID! 
 
Curăţaţi oţelul armat şi aplicaţi două straturi de Fibre-
Prime. Plombaţi găurile mai adânci (peste 9 mm) cu 
Fibre-Patch OV sau Fibre-Patch ST. 
 
Crăpăturile din substrat se vor trata separat. 
 
Amestecare: 
1 kit Gem-Crete TO ST necesită 4,4 L apă. 
Folosiţi un mixer pentru mortar. Puneţi cea mai mare parte 
a apei în mixer. Adăugaţi pulberea în apă şi amestecaţi 
până la uniformizare. Adăugaţi apă pentru a obţine o 
lucrabilitate optimă. Nu mai amestecaţi.     
 
Aplicare: 
Saturaţi suprafaţa cu apă timp de minim 6 ore, pentru a 
obţine o suprafaţă umedă, fără fenomene de băltire.  
 
Aplicaţi Gem-Crete TO ST în două straturi, la o diferenţă 
de 45 de minute între straturi, pentru o grosime finală de 
aproximativ 3 – 6 mm. Primul strat aplicaţi-l prin periere. 
Ultimul strat finisaţi-l cu o mală. 
 
Maturare: 
Gem-Crete TO ST se maturează umed timp de 72 de ore. 
Este indicată stropirea cu apă în ceaţă. Protejaţi suprafaţa 
împotriva evaporării rapide. La temperaturi negative 
folosiţi reşouri electrice. Nu utilizaţi încălzitoare cu propan 
pentru a evita carbonatarea materialului. 
 
Stocuri şi costuri: 
Disponibil în întreaga lume. Contactaţi Gemite România 
pentru lista de preţuri. 
 
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 Crete TO ST, pentru asistenţă şi 
informaţii tehnice, contactaţi Gemite România. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 
 
  
  
  
  
      
 
 
 
 
 
 

Xi - iritant

ES  : 266-043-4
ciment Portland


