
    Observând cererile pieţii, din 1996 a intrat in productie 
adaosul de mortar hidrofobizant şi aeroporizant denumit DÉR 
POR®. Denumirea este şi marcă, produsul fiind o invenţie 
proprie. Din cauza raportului bun de preţ/calitate produsul a 
devenit în scurt timp binecunoscut şi aplicat de specaliştii din 
domeniului renovării construcţiilor.  

DÉR POR®
 

amestec de adaos a mortarului, 

pentru hidrofobizare si aeroporizare 

Rolul mortarelor de renovare cu adaos DÉR POR® 

În cazul construcţiilor fără hidroizolaţie, sau hidroizolaţie ieşită din funcţiune, dacă terenul este umed, odată cu 
ascensiunea apei şi sărurile dizolvate în ea (SO42-, Cl- şi NO3-) pătrund în elementele construcţiei. În interiorul 
structurii apa migrează spre direcţia celei mai mici rezistenţe, spre suprafaţă, unde se evaporă. Odată cu 
eliminarea umezelii sărurile se cristalizează. Acest proces duce la o creştere de volum, ceea ce deteriorează 
suprafaţa elementului de construcţie, în majoritatea cazurilor tencuielile, zugrăvelele şi vopsitoriile. Efectul 
tencuielii cu adaos DÉR POR®, pe lângă eliminarea umezelii, va fi imobilizarea sărurilor şi menţinerea 
capacităţii de rezistenţă mecanică la efectele chimice.

 Domeniu de utilizare 

Tencuiala executată cu adaos DÉR POR® se utilizează avantajos în următoarele cazuri: 
• Pentru uscarea pereţilor de orice sistem, din orice material, dacă umezeala este de origine capilară, şi 
umiditatea relativă nu depăşeşte 50 %. 
• La uscarea pereţilor de pivniţă (în cazul prezenţei apei freatice se poate folosi numai după eliminarea acesteia, 
pentru uscare) 
• La desfiinţarea efectelor nedorite a punţilor termice, a suprafeţelor mucegăite, prin schimbarea tencuielii
• Executarea tencuielilor hidrofobe, a soclurilor permeabille pentru vapori 
• Pentru uscarea rapidă a umezelii rămase în zidărie, în cazul izolaţiilor orizontale ulterioare la pereţi 
• Pentru executarea betoanelor celulare ca şape sau betoane de umplutură, unde conductivitatea temică ţi 
densitatea redusă sunt cerinţe importante 
• Ca mortar de poză la placarea cu material ceramic a pereţilor expuşi la umezire prin capilaritate – de ex.: 
placare de soclu 
• Ca mortar de bază şi morrtar de rostuire la placarea pivniţelor şi a demisolurilor fără hidroizolaţie 
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DÉR POR® adaos de mortar - tehnologie de aplicare 

a.) Alegerea corectă a înălţimii de tencuire 
Dacă nu avem la dispozitie aparat de măsurare a gradulni de umiditate, nivelul limitei de dizlocuire a tencuielii se 
va alege pe bază de experienţă. Acesta va fi deasupra 
nivelului vizibil de umezeală, la o distanţă cel puţin egală cu grosimea peretului 
a: nivelul de umezeală observat cu ochi liber 
v: grosimea peretului 
b: nivelul de umezeală in perete 
c: nivelul schibări tencuiel (limita) 

b.) Pregătirea suprafeţei 
În cazul pereţilor de cărămidă se indepartează tencuiala existentă se curăţă rosturile dintre cărămizi, la o 
adîncime de 1-2 cm, se îndepărtează praful. În cazul pereţilor de pămînt, după desfacerea tencuielii, eventualele 
caverne din pereţi trebuiesc completate cu acelaş material/mortar folosit la tencuire. Se recomandă aplicarea 
unei plase de rabiţ pe toată suprafaţă. Tencuiala se îndepărtează pînă la pardoseală, indepărtând şi pervazele 
şi tencuiala din dosul lor. 

c.) Prepararea mortarului 
50 kg de ciment se amestecă la uscat cu 3 kg adaos, pînă la omogenizare. In cazul uscării pereţilor cu 
umezeală sporită, la cele 50 kg de ciment, se pot adăuga 4 kg de adaos. 
Dozare: 
• 1 unitate de volum amestec ciment cu adaos 
• 3 unităţi devolum nisip spălat (cu garanulaţie dură 0-4mm) 
• ~0,5 unităţi de volum apă de amestecare 

Adăugarea altor materiale, ca de exp. var, este interzisă! 
Se va evita depăşirea cantitatii de apă. În timpul amestecării, materialul se afânează, îşi măreşte volumul, 
devine „spumos”. Durata de amestecare este de 10-15 minute. Mortarul bine amestecat î-şi mentine consistenţa 
2-3 ore, fără ca apa de amestec. 

Efectul de uscare asupra pereţilor umezi 
Produsul nostru este un praf tensioactiv, care exercită un efect dublu în mortar. Adaosul la efectul apei formează 
în jurul fiecărei granule de agregat o peliculă subţire, care dupţă uscare o face hidrofobă. 
În mortar, la efectul adaosului volumul porilor creşte la 35-45% din volum, porii vor deveni deschişi (pori 
străpunşi), cu suprafaţă hidrofobă, şi cu diametru mult mai mare, multiplul porilor capilari. 
Prin tencuială, din cauza dimensiunii porilor şi a suprafeţei hidrofobe apa va trece prin tencuială numai sub 
formă de vapori. Deoarece strucura interioară afânată a tencuielii rămâne permanent uscat, sărurile/anionii 
SO42-, Cl- şi NO3- din perete, sub formă de soluţie apoasă, nu pătrund ân tencuială. Din acest motiv porii nu se 
vor colmata cu săruri. 

d.) Punerea în operă a mortarului 
La suprafeţele de cărămidă nu este necesar tinciul, numai dacă zidăria este puternic saturată cu săruri. Pentru 
acest scop se propun tinciuri speciale, care neutralizează, sau modifică sărurile. Dacă suprafaţa pare a fi 
uscată, trebuie umezită cu apă curată. 
Tencuirea se execută cu tehnologia clasică, în mai multe straturi. Grosimea minimă a tencuielii este de 2,5 cm. 
Se va evita îndesirea materialului. Se recomandă scule de material sintetic. Se va pune în operă numai atât 
mortar, cât se poate drişcui în flux continuu. Stratul nou se va aplica după terminarea prizei stratului vechi, 
conform regulilor tehnologiei „proaspăt în proaspăt”. 
În cazul reparării faţadelor cu tencuială cu praf de piatră, mortarul se va prepara înlocuind 50% din nisip cu praf 
de piatră. Suprafaţa nou tencuită se prelucrează identic cu cea existentă. După zugrăvire diferenţa nu va fi 
deranjantă. 
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e.) Vopsirea suprafeţelor 
Suprafeţele uscate vor fi vopsite exclusiv cu materale care permit difuzia vaporilor. Pentru aceasta se pot utiliza 
vopsele şi tencuieli cu conţinut de silicat sau silicon. 

DÉR POR® - adaos de mortar -caracteristicile produsului (ÉMI A-1/1996.)

Caracteristica Valoarea măsurată 

aspect exterior praf alb gălbui afânat 

Densitate (kg/m3) moale- 408, indesat - 467 

Diametru maxim de granulă (mm) 0,1 

Conţinut de ioni de clorură (procent masic 
%) 

0,0041 (fără ioni de clorid) 

Gradul de imflamabilitate clasa "C" imflamabil 

Termen de depozitar în ambalaj închis maxim 2 ani 

Caracteristicile mortarului (ÉMI A-1/1996.)

Caracteristicile mortarului proaspăt 

Caracteristica Valoare măsurată Mod de examinare

raportul componenţilor ciment:adaos(masă) 100:8 

ciment:nisip:apă(volum) 1:3:0,5-
0,7 

empiric 

empiric 

consistenţa prin pleoştire 14,0 cm MSZ 16000-3 

densitate 1830 kg/m3 MSZ 16000-3 

timp de priză începutul prizei 3 ore 45 min 

terminarea prizei 5 ore 30 min. 

MSZ EN 196-3 

MSZ EN 196-3 

conţinut de aer 24 % volum MSZ 16000-3

capacitate de menţinerea apei 94% MSZ 16000-3

durata de lucrabilitate 2 ore empiric
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Caracteristicile mortarului proaspăt 

Caracteristica Valoare măsurată Mod de examinare

densitate 1745 kg/m3 MSZ 16000-3

rezistenţa la tractiune din 
încovoiere

3,72 N/mm2 MSZ 16000-3

rezistenţa la compresiun 10,63 N/mm2 MSZ 16000-3 

raport de rezistenţe 2.86 Calculat

conţinut în pori de aer 35,6 % volum MSZ 4715-7

ascensiune capilară 6 mm WTA 2-9-04

cifra de rezistenţă la difiziuna 
devapori (μ)

12,2 MSZ 10337

contracţie 0,354 mm/m MSZ 16000-3

capacitate de aderare 0,34 N/mm2 MSZ 16000-3

conductivitatea termică 0,42 W/mK MSZ 04-140-2
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