
         
 

 

 

Fişă Tehnică 

DOMOLIT 

Plastifiant pentru mortare 
Înlocuitor de var 
 

Proprietăţi 
 
Este un aditiv lichid care înlocuieşte varul în 
mortarele de ciment, eliminand asfel 
dezvantajele survenite prin utilizarea varului: 

 Creşte aderenţa mortarului proaspăt pe 
suport. 

 Prelungeşte substanţial timpul de priză al 
mortarului. 

 Actioneaza ca antrenor de aer si 
plastifiază mortarele. 

 Elimină total împuşcăturile tencuielii. 

 Imbunatateste omogenitatea mortarului, 
având ca rezultat faptul că tencuiala nu 
„atârnă”. 

 Creşte considerabil rezistenţa zidăriei. 

 Reduce considerabil costul mortarului. 

 Elimină problemele legate de depozitările 
de var. 

 Nu conţine clor sau alţi agenţi corosivi. 
 
Certificat, cu marcaj CE, ca antrenor de aer – 
plastifiant pentru mortare de zidărie, în 
conformitate cu standardul ΕΝ 934-3:T2, cu 
certificatul numărul 0906-CPR-02412007/02. 
 

Domenii de aplicare 
 
DOMOLIT constituie un ajutor ideal pentru 
prepararea mortarelor de zidărie, tencuielilor,  
pavajelor cu plăci, pavajelor cu marmură, ş.a. 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Culoare: maron închis 

Vîscozitate: 25 mPa.s (Brookfield, +230C) 

Densitate: 1,01 - 1,03 kg/lit 
 

Mod de utilizare 
 
DOMOLIT se adaugă la apa de amestec în 
timpul preparării mortarului. Datorita 
proprietatii de plastifiere, scade necesarul de 
apa de amestec. 

Dozaj 
 

 Mortare de zidărie sau pavaje: 

50 g DOMOLIT la 25 kg ciment. 
Pentru prepararea unui metru cub de mortar 
sunt necesare: 
Ciment: 225 kg 
Nisip: 0,90 m3 

DOMOLIT: 450 g 
 

 Mortare pentru tencuieli: 

75 g DOMOLIT la 25 kg ciment. 
Pentru prepararea unui metru cub de mortar 
sunt necesare: 
Ciment: 250 kg 
Nisip: 0,84 m3 

DOMOLIT: 750 g 
 

Ambalaj 
 

 Recipiente de 1 kg, 5 kg, 12 kg şi 20 kg. 

 Butoaie de 220 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
18 luni de la data fabricaţiei, depozitat în 
ambalaj original sigilat, la temperaturi între 
+5OC şi +35OC. Protejaţi-l de expunerea 
directă la radiaţia solară şi de îngheţ. 
 

Observaţii 
 

 DOMOLIT dă rezultate mai bune de 
lucrabilitate atunci când se amestecă cu 
nisip fin. 

 Supradozarea (peste 0,4% din greutatea 
cimentului) scade rezistenţa mortarului. 

 

 

 

 

 

 



         
 
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 

dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 

răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 
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0906-CPR-02412007/02 

EN 934-3:2009+A1:2012 

DoP No.: DOMOLIT/1634-03 

DOMOLIT 
 

Air entraining/plasticizing admixture  
for masonry mortar  

 

EN 934-3, T2 

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: < 2.0% 

Corrosive behavior: contains components only 
from EN 934-1:2008, Annex A.1 

Dangerous substances: none 

 


