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MULTISTONE  
 

Adeziv C2 FT – S1/S2 multifuncţional pentru piatră naturală şi  
ceramica 
 
MULTISTONE este un adeziv multifuncţional uşor adecvat 
pentru aplicarea aproape oricăror tipuri de plăci de piatră 
naturală, precum şi plăci ceramice pe perete şi pe pardoseala 
în spaţii interioare şi exterioare.     
 
 
 
Proprietăţi 
 
 stabilitate şi flexibilitate ridicată  
 adecvat în special pentru plăci mai mari  
 capacitate ridicată de întindere 
 întărire rapidă 
 formulă cu cantitate redusă de praf 
 pentru netezirea denivelărilor de până la 30 mm 
 adecvat pentru bazine de înot şi rezervoare de apă 
potabilă conform DVGW W 270 şi W 347    
 
 
Domeniul de aplicare 
 
Lipirea 
 pietrelor naturale 
 produselor din ceramică şi ceramică fină  
 produselor din ceramică  
 gresiei portelanate 
 plăcilor de pardoseală clincher, plăci klinker şi cotto   
 plăcilor realizate manual 
 mozaicului mic, mediu şi de sticlă 
 plăcilor de sticlă 
 plăcilor de izolare şi plăcilor uşoare 
 
Plăcile foarte netede (ex. plăci din spumă tare) trebuie 
înăsprite înainte de lipire.    
 
 
Substraturi adecvate 
 
 beton, beton uşor şi beton aerat 
 zidărie   
 tencuială din categoria CS II, CS III şi CS IV conform DIN 
      EN 998 şi ipsos conform DIN EN 13279  
      (rezistenţă la compresie ≥ 2,5 N/mm²) 
 plăci de construcţie BOTAMENT BP  
 alte pardoseli din plăci ceramice 
 gips-carton şi plăci de fibră de sticlă 
 şapă de ciment şi şapă pe bază de sulfat de calciu 
 şapă din asfalt turnat presărat cu nisip (IC 10) 
 baze rigide de oţel în spaţii interioare  
 
Folosirea pe beton aerat şi şape din asfalt turnat este permisă 
doar în spaţii interioare. 
Pentru aplicarea pe substraturi din oţel vă rugăm consultaţi 
tehnica noastră de aplicare.    
 
 

 

Date tehnice 
 

Bază material Combinaţie de ciment cu 
materiale minerale uşoare de 

etanşare şi aditivi 
Forma de livrare sac 15 kg 
Depozitarea loc rece şi uscat,  

min. 9 luni în ambalajul 
original nedesfăcut  

Densitate (strat subţire 
mortar) 

~ 1,3 kg/dm³ 

Interval de temperatură - 20 °C până la + 80 °C 
Valoarea optimă a 
impermeabilităţii 
materialului 

~ 24 % ca material pentru  
             şpăcluit 
~ 24 % ca adeziv pat gros 
~ 25 % ca adeziv pat mediu 
~ 30 % ca adeziv pat subţire 
~ 32 % ca adeziv pat fluid 

Raport de amestec S1 
Material pentru şpăcluit 

Pat gros 
Pat mediu 

Pat subţire 
Pat fluid 

 
~ 3,6 l apă /15 kg 
~ 3,6 l apă /15 kg 
~ 3,8 l apă /15 kg 
~ 4,5 l apă /15 kg 
~ 4,8 l apă /15 kg 

Raport de amestec S2 
Pat gros 

 
Pat fluid 

 
3,75 l BOTAMENT D 10 
+ 0,75 l apă/15kg 
4,0 l BOTAMENT D 10 
+ 0,8 l apă/15kg 

Timp de maturare ~ 3 minute 
Timp de aplicare ~ 20 minute 
Timp de prelucrare ~ 30 minute 
Grosime max. de aplicare 30 mm 
se poate călca după ~ 2 ore 
se poate chitui după ~ 3 ore 
încărcare maximă după ~ 48 ore 
  
Cantitate necesară pat 

gros 
 

      Dinţi - 6 mm  ~ 2,0 kg/m² 
      Dinţi - 8 mm ~ 2,6 kg/m² 
      Dinţi - 10 mm  ~ 3,0 kg/m² 
  
Cantitate necesară pat 

mediu 
~ 4,0 kg/m² 

        
Cantitate necesară pat 

fluid 
 

   Dinţi - 8 mm  2,5 kg/m² 
  Dinţi -10 mm 2,8 kg/m² 
  
Temperatura  prelucrare 
şi  substrat  

+ 5 °C până la + 25 °C 

  
Soluţie de curăţare  
în stare poaspătă apă 
În stare întărită soluţie pentru îndepărtarea 

resturilor de ciment 
Toţi timpii indicaţi se aplică pentru o temperatură normală de 
+23°C şi umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile 
ridicate şi valorile scăzute ale umidităţii accelerează, iar 
temperaturile scăzute si valorile ridicate ale umidităţii 
încetinesc timpul de prelucrare şi procesul de întărire.  
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Pregătirea substratului  
 
Substratul trebuie să fie: 
 
 uscat, curat şi neîngheţat 
 cu capacitate portantă 
 curăţat de grăsimi, vopsea, lapte de ciment, precipitant, 
straturi sinterizate şi componente desprinse   
 aliniat orizontal şi vertical 
 
De asemenea se au în vedere: 
 
 denivelările suprafeţelor peretelui şi ale pardoselii de 

până la 30 mm, care se nivelează cu MULTISTONE sau 
material pentru şpăcluit BOTAMENT M 90, denivelările 
mai mari cu mortar de nivelare M100.    

 nivelarea pe suprafeţe mari cu masele de nivelare 
BOTAMENT M 50, M 51, M 52 Duoplan sau M 53 Extra  

 substraturile absorbante pe care se aplică amorsă  
       BOTAMENT D 11  
 dacă substratul este tencuială → grosime minimă: 10mm,  
       finisaj suprafaţă: grosier, nenetezit sau nivelat   
 efectuarea unei măsurători CM pentru verificarea  
       umezelii reziduale la şapele de ciment sau pe bază de  
       sulfat de calciu, precum şi la gips.   
 

Umiditate reziduală maxim admisă 
Substrat neîncălzit încălzit 
Şapă de ciment  2,0 % 2,0 % 
Şapă pe bază de 
sulfat de calciu 

0,5 % 0,3% 

Gips 1,0 %  
 
 
 Vechimea maximă a substraturilor din beton: 3 luni 
 Grosimea maximă a stratului de MULTISTONE pe 
      şape din asfalt turnat presărat cu nisip: 5 mm 
 
Dacă substratul constă într-un material neabsorbant, 
respectiv plăci mai vechi, atunci acesta fie se amorsează cu 
BOTAMENT D 15 (se foloseşte doar în spaţii interioare) sau 
cu 24 de ore înainte de aplicarea plăcilor se fac „zgârieturi“ cu 
MULTISTONE. La aplicarea de plăci mari (≥ 0,25 m²) urmaţi 
instrucţiunile noastre din „Indicaţii privind aplicarea plăcilor 
mari“ de la www.botament.de 
 
Prelucrarea 
 
 se amestecă cu apă rece, curată şi se mixează în   
      continuu cu un mixer cu rotatie mica, până se obţine o    
      masă omogenă, densă, păstoasă    
 după expirarea timpului de maturare se agită din nou  
       scurt  
 pe substrat se aplică întâi un start subţire de contact de    
       MULTISTONE cu partea neprofilată a mistriei cu zimţi  
 apoi se periază MULTISTONE pe stratul proaspăt de  
       contact   
 
 

 
 
 plăcile se montează în stratul de adeziv cu o mişcare de  
      apăsare şi glisare uşoară şi se aliniază 
 
Plăcile din piatră naturală trebuie să fie lipite pe întreaga 
suprafaţă.  
 
Aplicarea plăcilor de sticlă 
 
 se lipesc doar pe substraturi rigide 
 se vor folosi doar plăci cu partea din spate acoperită cu  
      un înveliş rezistent la alcali  
 plăcile de sticlă transparente se montează doar în zone  
      uscate   
 lăţimea rosturilor: minim 3 mm până la maxim 5 mm 
 aplicarea printr-un proces combinat  
 se acordă atenţie sporită indicaţiilor producătorului 
plăcilor  
 
În cazul suprafeţelor ≥ 15 m², precum şi în zonele cu grinzi 
sau alte schimburi de materiale în substrat se instalează 
rosturi de dilataţie în strat.  
Substraturile din plăci de gips-carton sau materiale lemnoase 
nu sunt adecvate pentru aplicarea plăcilor de sticlă. 
În cazul plăcilor cu dimensiuni > 30 x 30 cm, consultaţi 
tehnica noastră de utilizare.   
Pentru chituire vă recomandăm MULTIFUGE  Schmall.  
 
 
Indicaţii importante 
 
La montarea pietrelor naturale şi a plăcilor ceramice trebuie 
respectate toate normele şi directivele aplicabile, în forma 
actualizată.  
Fişa de date de siguranţă vă stă la dispoziţie la 
www.botament.de. 
Atenţie:  pe piaţă se găsesc numeroase pietre naturale sub 
acelaşi nume. În cazul materialelor care se decolorează, 
componentele pietrelor sau elementele din subsol pot cauza 
o decolorare ireversibilă şi eflorescenţe.  
Pietrele naturale absorbante pot favoriza formarea petelor de 
apă şi a ondulărilor. De asemenea, anumite tipuri de ardezii 
conţin substanţe de separare.  
Pentru obţinerea unor rezultate optime, noi recomandăm o 
prelucrare de probă conform condiţiilor specifice de la locul 
de muncă.  
În ceea ce priveşte lipirea plăcilor de izolare trebuie 
respectate directivele aplicabile. 
Dacă substratul este format din material cu conţinut de gips, 
atunci trebuie urmate indicaţiie producătorului. 
MULTISTONE se poate folosi doar pentru plăci până la 
grupa III de încărcare conform Menţiunilor ZDB “Plăci 
puternic încărcate”. 
MULTISTONE se poate amesteca doar cu aditivii indicaţi în 
aceste instrucţiuni.             
 
 
Menţiune: Aceste informaţii se bazează pe experienţa şi cunoştinţele noastre, însă nu au 
caracter obligatoriu. Acestea trebuie să se alinieze obiectului construcţiei, scopurilor de 
utilizare şi cerinţelor locale special.  
În baza acestora, noi garantăm corectitudinea informaţiilor în cadrul Condiţiilor noastre de 
vânzare, livrare şi plată. Recomandările angajaţilor noştri, care diferă de informaţiile din 
pliantele noastre au caracter obligatoriu pentru noi doar dacă acestea sunt confirmate în 
scris. În orice situaţie, se vor respecta regulile general acceptate ale tehnicii. Ediţia D-
1208. Alte detalii tehnice găsiţi în pliantele noastre de la www.botament.com. 
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop. 

 


