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PLANIFICARE 

Este de important sa se stabileasca unde sa se foloseasca suprafetele 

ceramice lustruite si semi-lustruite. Acest tip de material este potrivit pentru 

medii de locuinte luxoase, bai sau spatii comerciale rafinate, precum si spatii 

publice sub rezerva unui trafic de picior mediu-joasa. Zone de mare trafic, 

cum ar fi: intrari principale, sali, etc. vor fi protejate prin covoare sau carpete.  

 

 

INSTALARE 

Operatorul responsabil cu instalarea trebuie ales cu atentie si va avea o 

cunoastere aprofundata a regulilor de montaj si sa le respecte cu 

scrupulozitate, este necesar ca acesta sa fie calificat sa instaleze placi 

ceramice. Cimenturile moderne simple pe baza de ciment sunt foarte bune 

recomandat in timp ce nu recomandam utilizarea mortarelor epoxidice. 

Inainte si dupa instalare, meseriasul trebuie sa verifice daca este suficient 

mortar pentru imbinarea perfecta a placilor lustruite si semi-lustruite cat si 

corect si profund rostuite. Mai mult, stratul trebuie sa respecte instructiunile 

date de producatorii de mortar si chit si sa nu depaseasca timpul 

recomandat de instalare si curatarea programata strict rspectata. 

Dupa chituire, este important sa eliminati toate urmele de material ramase 

pe suprafata placilor atunci cand acesta este inca umed.  

 

 

PRIMA CURATARE 

Suprafata trebuie curatata post-instalare pentru a elimina toate rezidurile de 

material si murdarie inainte de livrati flancul cu gresie si inainte de a o utiliza. 

Pentru a preveni o suprafata acoperita cu placi ceramice de orice 

deteriorare, este important sa o curatati folosind o multa apa. 

Dupa timpul de uscare a mortarului fixat pe suprafetele placilor, curatati bine 

folosind un detergent tip FILA DETERDEK sau similar. Utilizati intotdeauna 

dilutia corecta si recomandata conform etichetei de pe ambalaj si urmati cu 

atentie instructiunile furnizate de producator. 

Grundurile pe baza de epoxi se indeparteaza prin utilizarea FILACR10. 

Curatati cu atentie inainte de spalare. Egal acoperiti suprafata cu o solutie 

diluata si curatati cu ajutorul unui mop sau un monobrush echipat cu disc 

verde tampon (SOFT) pentru suprafete mari. Lasati produsul sa functioneze 

pentru a cateva minute, apoi clatiti cu multa apa calda curata. 



 

 
 

Repetati operatia dupa cum este necesar pana cand toate petele sau 

reziduurile sunt eliminate. 

Dupa instalare si curatare, daca produsul apare defect, contactati 

distribuitorul si / sau contactati- biroul nostru tehnic. 

 

 

 

CURATAREA PERIODICA 

Pentru a pastra luciul natural tipic lustruit si suprafete semi-lustruite, trebuie 

sa se efectueze o curatare periodica si intotdeauna sa fie efectuate cu o 

multa apa calda combinata cu produse FILACLEANER sau alte produse 

neutre detergent. 

 

NOTA IMPORTANTA 

Chiar daca pe unele produse este inscriptionat "nu este necesara clatirea" 

este recomandat sa se clateasca dupa utilizare. Nu utilizati produse prea 

acide sau prea de baza, abrazive bureti, bureti abrazivi si polish de podele 

si ceara. Este recomandat sa se utilizeze apa si / sau abur (cu apa 

decalcifiata) curatitori de podele in combinatie cu detergenti neutri. 

Retineti ca produsele noastre sunt stabile si in mod constant verificate. O 

utilizare corecta si un tratament adecvat vor evita orice deteriorare a 

materialului. 



 

 
 

In plus, produsele noastre sunt constant supuse la teste de rezistenta la 

pete, astfel cum se prevede in standardele UNI EN. 

Conform standardului UNI 11493.2013 Standard, paragraful 5.2.2: "O 

suprafata acoperita cu pardoseala trebuie inspectata vizual la o temperatura 

de distanta minima de 1,5 m la nivelul ochilor. Iluminare oblica nu este 

permis. Efecte de suprafata care in aceste conditii nu ar putea fi detectate, 

nu trebuie 

considerate defecte." 

 

 

 

 

Atentie!!! Toate placile ceramice pot fi alunecoase!!! Nu va putea fi 

acceptata nici o responsabilitate de accidente fata de o alegere inadecvata 

a suprafetelor, o intretinere si o ingrijire necorespunzatoare a acestora 

 

Unicom Starker isi declina orice responsabilitate pentru daune cauzate de 

nerespectarea recomandarilor de mai sus sau a instructiunilor de montare, 

curatare si intretinere. 

 

 
Calitatea placilor ceramice 

 

Calitatea A/1 este o calitate superioara fara imperfectiuni.  



 

 
 

Pentru Calitatea A/1 producatorul recomanda rosturi de minim 2 mm. 

 
Calitatea EOL (END OF LINE) – este o calitate superioara fara imperfectiuni si este 
conforma standardelor de calitate din catalog sectiunea tehnica a produsului. 
Pentru aceasta nu se accepta retur in cazul comenzilor externe. Pentru Calitatea A/1 
producatorul recomanda rosturi de minim 2 mm. 
Modelele si dimensiunile etichetate EOL nu se pot comanda in viitor si sunt 
disponibile doar in cantitatea ofertata. 
 
Calitatea FUORI PRODUZIONI (OUT OF PRODUCTION) – este o calitate 
superioara fara imperfectiuni si este conforma standardelor de calitate din catalog 
sectiunea tehnica a produsului. 
Pentru aceasta nu se accepta retur in cazul comenzilor externe. Pentru Calitatea A/1 
producatorul recomanda rosturi de minim 2 mm. 
 
Calitatea BULK - este o calitate medie mixta. Acestea sunt ideale pentru proiecte 
cu buget redus unde se doreste obtinerea unui nivel cat mai ridicat de design. Sunt 
o buna alegere in detrimentul placilor oferite de furnizori indoielnici la preturi reduse. 
Placile si cutiile nu au fost sortate, verificate, se vinde AS-IS  
"As-is" inseamna ca vanzatorul vinde si cumparatorul cumpara un produs in orice 
conditie exista si cumparatorul accepta produsul in conditia in care se afla cu toate 
viciile existente prezente si viitoare, marfa nu are garantie. 
 
Calitatea B/MS/SE este o calitate medie mixta. Acestea sunt ideale pentru proiecte 
cu buget redus unde se doreste obtinerea unui nivel cat mai ridicat de design. Sunt 
o buna alegere in detrimentul placilor oferite de furnizori indoielnici la preturi reduse.  
Placile etichetate B/MS/SE pot avea imperfectiuni grafice de suprafata cum ar fi 
puncte, picaturi sau modificari ale venaturii grafice, diferente de ton sau culoare fata 
de placile din caloage, imperfectiuni de taiere si ciupituri ale suprafetelor pot fi 
prezente, modificari ale suprafetelor si liniaritatii acestora, defecte pe partea din 
spate a placii. Cal B/MS/SE NU este conforma standardelor de calitate din catalog 
sectiunea tehnica a produsului. Pentru calitatea B/MS/SE, producatorul acorda o 
garantie limitata. Se vinde AS-IS. 
Conditii de retur pentru Cal B/MS/SE: se accepta returul placilor cu defecte pentru 
cal B/MS/SE in maxim 48 h de la livrare in urmatoarele conditii - Daca placile nu pot 
fi montate sau prezinta defecte majore. Marfa sa fie in ambalaj original fara urme de 
montaj sau debitate si sa fie livrata la depozitul Gresie Premium din Otopeni. Pentru 
Calitatea B/MS/SE producatorul recomanda rosturi de minim 2-3 mm. 
 
Stock Clearence – marfa provine de la furnizori care au un stoc limitat si doresc sa 
il vanda rapid pentru a face loc in depozit si nu pot livra cantitati suplimentare. Se 
vinde AS-IS (asa cum sunt). 
 
Outlet – modele in cantitati limitate din colectii iesite din productie sau care nu mai 

fac parte din colectiile actuale. Se vinde AS-IS (asa cum sunt) 
Verificarea montajului si a calitatii aspectului placilor  



 

 
 

Pentru verificarea placilor producatorul recomanda Conform standardului 

UNI 11493.2013 Standard, paragraful 5.2.2: "O suprafata acoperita cu 

pardoseala trebuie inspectata vizual la o distanta minima de 1,5 m la nivelul 

ochilor. Iluminare oblica nu este permisa. Efecte de suprafata care in aceste 

conditii nu ar putea fi detectate, nu trebuie considerate defecte."    
Variatia de tonuri de culoare 

 

Culoarea umbrelor sau nuantele tuturor placilor variaza intr-o anumita 
masura, de la o bucata la alta, la fiecare fiecare lot fabricat. 
Cel putin cateva piese din aceeasi lucrare ar trebui sa fie revizuite ori de 
cate ori este posibil pentru a determina variante de culori acceptabileare. 
Orice intrebari sau nelamuriri legate de selectarea placilor ceramice trebuie 
sa fie clarificate inainte de montaj si taiere. 
 
V1 = aspect uniform al nuantelor culorilor 
V2 = usor variat al nuantelor culorilor 
V3 = variatie moderata a nuantelor culorilor 
V4 = variatie intensa a nuantelor culorilor 
 
Variatia variaza in functie de grafica si designul placilor fiind exclusiv o 
variatie in functie de tema colectiei. 
 
Indecele antialunecare R 9 – R 13, sistemul de masurare panta 

Ramp Testing for (R) Ratings – DIN51130 

Factorii anti-alunecare se refera la rezultatele unei anti-alunecari in conformitate cu 
standardele prescrise de norma germana DIN 51130 alunecarile sunt exprimate 
printr-un R urmat de un numar de la 9 la 13, unde 9 indica cel mai mic nivel anti-
alunecare si 13 cel maxim. 

R 9 panta 6-10°, High Risk, Zone uscate 

Sali de intrare si scari cu acces direct din exterior; restaurante si cantine, magazine, 
cabinete si clinici, spitale, scoli. 

R 10 panta 10-19°, Moderate Risk, Zone care sunt aproape uscate 

Bai si dusuri comune, bucatarii de la restaurante de mici deimensiuni; garaje si 
subsoluri 

R 11 panta 19-27°, Low Risk, zone ocazional ude 

Spatii de productie de alimente, bucatarii de la restaurante de dimensiuni medii, zone 
de lucru foarte murdare cu apa si noroi, ateliere, spalatorii, hangare. 

R 12 panta 27-35°, Low Risk, zone comerciale ude 



 

 
 

Spatii in care sunt procesate alimente cu continut ridicat de grasimi, cum ar fi 
produsele lactate si subprodusele acestora, uleiurile si carnea taiata; bucatarii In 
cazul in care se prelucreaza alimente cu continut ridicat de grasimi, cum ar fi 
produsele lactate si produsele secundare, uleiurile si carnea taiata; bucatarii demari 
dimensiuni. 

R 13 panta 35°, Low Risk, zone permanent ude 

Zone in care exista cantitati semnificative de grasimi sau unsori; spatii de procesare 
a hranei. 

 

German National Standard test method; DIN51130 

Rezistenta la alunecare pentru zonele în care oamenii merg cu picioarele goale este 
impartita in categorii de la A, B, C.  

 

A – zone uscate in care oamenii se plimba desculti si vestiare.  

B – dusuri, bai, zone care inconjoara de piscine, piscina pentru copii, fundul bazinelor 
superficiale.  

C – zona de trecere in piscina, suprafete inclinitate ale bazinelor de inot jacuzzi’s, 
gym showers 

R-Value (Shod Foot) Pendulum Test Value (PTV) 

R9    11-18 

R10    18-34 

R11    34-51 

R12    51-70 

R13    70+ 

ABC-Value (Bare Foot)   

A    21-31 

B    32-42 

C    45+ 

!  De mentionat faptul ca indicele de alunecare al cazilor de baie este R10 (info: 
Kaldawei – Germania) 

 

Rezistenta la abraziune/tocire/frecare 
 
PEI I – Zone cu trafic scazut 
 



 

 
 

PEI II – Zone expuse la trafic mediu 
 
PEI III – Zone expuse la trafic mediu-trafic intens 
 
PEI IV - Zone expuse la trafic trafic intens 
 
PEI V - Zone expuse la trafic trafic foarte intens 
 
 
Materiale recomandate pentru instalare 
 
La receptia placilor ceramice si inainte de a fi montate, este importanta 
verificarea umbrei, dimensiunile de lucru si alegerea materialului, deoarece 
cerintele privind placile montate nu pot fi acceptate daca defectele lor sunt 
vizibile inainte de a fi montate. 
Pentru a obtine cele mai bune rezultate vizuale pentru produsele cu 
coeficient de umbrire ≥ V2, folositi placi ceramice din mai multe cutii diferite 
pentru a obtine cea mai buna combinatie posibila. 
Pentru produsele din fibre, precum si pentru pietre naturale, venele din placi 
trebuie aranjate pentru a obtine cel mai bun efect estetic si cromatic. 
 
Montarea placilor ceramice poate fi efectuata folosind adezivi specifici care 
ofera performante ridicate pentru gresie din portelan. Adezivul este foarte 
recomandat deoarece ofera o etansare mai mare, in special pe dimensiuni 
mari (mai mari de 45 X 45). 
Va rugam sa retineti ca, stratul suport trebuie sa fie stabil, uscat si matur, nu 
mat, si nu prea fierbinte. Urmati instructiunile producatorilor de materiale 
pentru stabilizarea stratului suport si pentru adezivii specifici utilizati.  
 
Adezivii pe baza de ciment trebuie aplicati la temperatura ambianta 20-
25°C si, in general, intre + 5°C- 30/35°C, evitati montajul in exterior in 
zonele direct expuse la razelele soarelui in zilele calde. 
 
Adezivii cei mai potriviti pentru montarea gresiei din portelan pot fi identificati 
in conformitate cu standardul european actual EN12004. 
Atunci când se efectueaza montajul, nu marcati suprafata placilor ceramice 
cu creioane (grafit) sau cu pixuri/markere permanente/etc, mai ales in cazul 
placilor ceramice lustruite/polish-ate. Desi produsele sunt fabricate din 
materiale rezistente, ele pot fi modelate, taiate, (pentru a obtine plinte, profile 
de treapta, platforme de scari, etc.) sau gaurite pentru a instala obiecte 
sanitare, instalatii, folosind scule de diamant specificice si echipamente 
pentru gresie portelanata. 
 



 

 
 

Adezivi de lipire standard EN12004 
 
Cei mai potriviti adezivi pentru instalarea placilor ceramice portelanate pot fi 
identificati dupa cum urmeaza: 
 

• ADEZIVI CLASA C2TE IN CONFORMITATE CU EN 12004 

• ADEZIVI CLASA C2F IN CONFORMITATE CU EN 12004 pentru 
instalari rapide (de exemplu, in cazul temperaturilor scazute) 

• ADEZIVI CLASA C2TE IN CONFORMITATE CU EN 12004 pentru 
instalarea pe podele incalzite folosind placi de dimensiuni uni mici 
(30x30) 

• ADEZIVI CLASA S1 CONFORM EN12004 pentru instalarea pe podele 
incalzite folosind placi de dimensiuni mari (45x45, 30x60, 60x60) 

• ADEZIVI CLASA SI conform EN 12004 pentru instalari pe podele 
existente 

 
Verificati instructiunile si caracteristicile de la producatorul adezivului 
dvs. 
 
Rosturi 
 
• Pentru instalarea, finisarea montajului placilor ceramice este recomandat 
un chit de umplere rosturi pe baza de ciment sau folosirea unui chit de rosturi 
de ultima generatie. 
• Pentru placile rectificate producatorul recomanda un rost de umplere cu 
chit de minim 2 mm cand este utilizata o singura dimensiune de placi si 3-4 
mm rost de umplere cu chit cand sunt utilizate modele de instare cu mai 
multe dimensiuni 
• Pentru placile ceramice cu aspect natural producatorul recomanda un rost 
de umplere cu chit de minim 4 mm 
 
Instalarea produselor la sol, cu rosturi închise necesită toată atenția 
instalatorului, cu referire în special la nivelul planului de pozare și la 
continuitatea rosturilor. 
Pentru rezultate optime de instalare, producatorii recomandă menținerea 
unui rost de cel puțin 2 mm pentru placari cu aceeasi dimensiune de placa 
și 4 mm pentru placari in cu mai multe dimensiuni de placi pentru formarea 
unui pattern. 
 
Pentru realizarea unui pattern multisize este necesar sa specificati 
expres acest lucru pentru a verifica impreuna cu producatorul daca 
placile sunt calibrate pentru pattern. 
 



 

 
 

Montarea fara rost de dilatatie, în special în cazul produselor de dimensiuni 
mari deasemeni nu este recomandata instalarea fara rost a placilor (conform 
aliniat precedent minim 2 mm) de către toți producătorii importanți de adezivi 
din următoarele motive: 
 
• dificultate în a rezista la posibile mișcări structurale din cauza lipsei 
articulației; 
• comportament diferit de contractare/expandare, în cazul unei excursii 
termice mari; 
• dificultatea de a obtine o chituire eficienta si de lunga durata. 
Nu se recomandă placarea cu rosturi închise și nu este responsabilă dacă 
se utilizează această metodă. 
Nu se recomandă un rost mai mic de minim 2 mm la placarea cu plăci cu 
margine rectificată. 
 
ATENTIE !!! 
 
Nu lasati adezivii sau chiturile folosite pentru instalare sa se usuce pe 
suprafata placilor, nu folositi sisteme abrazive de curatare a 
eventualelor zone murdare.  
Curatati in permanenta placile in timpul montajului cu apa curata. 
Nu aruncati si nu manipulati placile ceramice fara protectia 
corespunzatoare deoarece va puteti accidenta. 
Nu ridicati cutiile fara sa va asigurati ca aceasta operatie va poate 
dauna sanatatii. 
Luati toate masurile de precautie cad manipulati, montati sau verificai 
placile. 

 
 

Nota: Informatiile din acest material pot contine erori 
 
 

Va rugam sa transmiteti un mail la vanzari@gresiepremium.ro pentru orice nelamurire 
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