INSTRUCllUNI PRIVIND EXECUTAREA MORTARELOR DE VAR
PE ZIDUR I DE CĂRĂMIDĂ ŞI PIATRĂ
0

TATIANA POGONAT
în ţara noastră , construcţiile anterioare
de veac XIX au fost executate
fără izolare hidrofugă a fundaţiei şi au
funcţionat în condiţii de perfectă salubritate,
atilta vreme cilt finisajele aferente (tencuieli
şi zugrăveli , pardoseli , pavaje) au permis
eliminarea rapidă , la nivelul terenului , a
umezelii de ascensiune capilară .
La această categorie de construcţii ,
introducerea finisajelor impermeabile (tencuieli cu ciment, zugrăveli cu vopsea de ulei
sau cu vinacet, placaje de faianţă , pardoseli
din ciment, strat suport din ciment la
pardoseli , trotuare din asfalt sau din ciment
turnat continuu etc.) provoacă ridicarea în
ziduri a umezelii de ascensiune capilară ,
adică apariţia fenomenului de igrasie, cu
toate efectele nedorite care o însoţesc :
desprinderea tencuielilor, putrezirea planşeelor de lemn şi , în final , descompunerea
mortarului din masa de zidărie şi a elementelor componente ale zidului.
Combaterea igrasiei prin izolaţii hidrofuge verticale, de orice categorie, nu face
decat să accelereze procesul de degradare.
Atribuită pe nedrept vechimii zidurilor,
igrasia nu poate fi eliminată decat prin
restabilirea echilibrului de respiraţie a
zidurilor, antrenată de revenirea la sistemele
de finisaj originare. Restabilirea se face lent,
umezeala scăzilnd în medie cu cca. 20 cm
pe an , dar este completă şi definitivă , spre
deosebire de efectele obţinute prin tuburi
Knappen , electrodrenare ş . a.
Una dintre cele mai importante măsuri de
asanare, care constituie în acelaşi timp şi o
operaţie de restaurare , este înlăturarea
tencuielilor cu ciment şi revenirea la tencuielile cu mortar de var şi nisip. ln cazul în
care tencuirea cu ciment a implicat înlătu
rarea completă a vechilor tencuieli sau
acoperirea unor suprafeţe iniţial netencuite
(paramentul interior al pivniţelor, soclurile de
sfilrşitului

piatră ale faţadelor) , suprafaţa de zidărie se
va curăţa integral, iar rosturile se vor adilncii
cu scoaba. în cazul în care tencuielile cu ciment au fost aplicate peste tencuielile vechi,
se va înlătura doar stratul impermeabil,
cercetilndu-se apoi starea de conservare a
tencuielilor vechi. Tencuielile vechi sănătoa
se vor fi păstrate , înlăturilndu-se doar porţi
unile burduşite , care vor fi completate pe
porţiuni , cu tencuieli din mortar de var ş i
nisip, executate cu respectarea grosimii , a
modului de finisare şi a compoziţiei tencuielilor originare. Tencuielile vechi burduşite ,
care păstrează urme de pictură figurativă
sau de decoraţie policromă vor fi consolidate prin injectări cu mortar de var.

I. Mortare de tencuieli

Pentru obţinerea acestor mortare, se
cere o tehnologie care va ţine seama de:
a) compoziţia mortarului
b) materialele componente
c) punerea în lucru în funcţie de stratul
suport şi protejarea mortarului proaspăt
în timpul prizei.
I. a) COMPOZJŢIA MORTARULUI PENTRU
TENCUIELI INTERIOARE ŞI EXTERIOARE.
APLICATE PE ZJOARll DE CARAMIDA

1. Pentru tencuieli exterioare şi interioare, se va folosi un dozaj , în volum, de
pastă de var-nisip care, la aceste tencuieli, poate varia în funcţie de starea
zidului pe care se aplică şi de umiditatea
mediului ambiant. ln cazul zidurilor
neatacate de igrasie se porneşte de la
proporţia 2/3 (două părţi var şi trei părţi
nisip) , care se măreşte pe măsura
accentuării igrasiei la 1/2 sau chiar 1/2,5
atunci cilnd umiditatea stratului suport
este neobişnuit de mare.
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mortarului va fi căt mai
având grijă să obţină plasticitatea necesară . Este ştiut că mortarul
prea moale măreşte pericolul de crăpare
a tencuielilor prin pierderea bruscă a
unei cantităţi prea mari din apa de
amestecare.
2.

Consistenţa

vartoasă,

I. b) MATERIALELE COMPONENTE

3. Varul se utilizează conform STAS 14661 .Var pentru construcţii".
Se dozează la consistenţa de pastă
vârtoasă , adică densitatea aparentă
corespunzătoare consistenţei la conul
etalon la cota de 12 cm.
Varul trebuie să fie foarte bine stins
(minimum şase luni) şi să nu aibă
impurităţi ca piatră de var nestinsă ,
corpuri organice sau vegetale, nisip, praf
etc.
4. Nisipul natural de carieră de râu trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute
în STAS 1.667-70 .Agregate naturale
pentru mortare şi betoane obişnuite cu
lianţi hidraulici".
Se va controla riguros ca nisipul să
corespundă granulaţiei necesare, să fie
curat, fără pulbere fină de argilă sau
materii organice sau vegetale.
Compoziţia granulometrică

a nisipului :
- pentru grund se va utiliza nisip cu
dimensiunea maximă a granulelor de
?mm, cu următoarea curbă granulometrică :

=
=

- fracţiunea O - 1 mm 20%
- fracţiunea 1 - 3 mm 30%
- fracţiunea 3 - 7 mm = 50%
- pentru tinei se va întrebuinţa nisip cu
dimensiunea maximă• a granulelor de
3 mm şi cu următoarea curbă granulometrică :

-

fracţiunea
fracţiunea

• Dimensiunea

maximă

O - 1 mm = 40%
1 - 3 mm = 60%

a granulelor şi compozitia

aspectul cerut de proiectant (cu suprafata mai

5. Apa va corespunde STAS 790-61
pentru mortare şi betoane"

,Apă

I. c) 1. CONDIŢII PENTRU PUNEREA /N LUCRU

6. Înaintea aplicării grundului , rosturile
zidăriei vor fi curăţate cu scoaba , îndepărtându-se mortarul degradat. Suprafaţa de zidărie va fi apoi spălată şi bine
udată , pentru ca suportul să nu absoarbă
prea repede apa din mortar, provocând
astfel fisuri în tencuială .
7. Suprafaţa grundului va fi zgâriată cu
mistria, pentru a mări aderenţa celui de
al doilea strat de tencuială (tinciul).
8. Tinciul se va aplica numai după ce
primul strat (grundul) este zvântat, adică
după minim 4 - 5 ore şi maximum 24 de
ore.
9. Grosimea tencuielii variază în funcţie
de modelul care trebuie reprodus. Atunci
când tencuiala trebuie să o grosime mai
mare de 8 mm, tinei ul trebuie executat în
mai multe straturi , care să nu depă
şească 3 - 4 mm grosime fiecare.
1O. După maxim 24 de ore de la
aplicarea ultimului strat de tencuială ,
urmează să se opereze apăsarea suprafeţei tencuite cu drişca sau tăvălugul ,
apăsare repetată până ce suprafaţa
începe să mustească cu excedentul de
apă din stratul inferior. Această operaţie
este absolut necesară pentru obţinerea
unor tencuieli rezistente şi fără fisuri , din
cauza proceselor chimice caracteristice
varului şi anume:
- Pasta de var din mortar (hidroxid de
calciu) în contact cu aerul (bioxid de
carbon) se întăreşte transformându-se
în carbonat de calciu. Iniţial , această
reacţie se face numai la suprafaţă,
formându-se o crustă care împiedică
pătrunderea aerului în adâncime,

granulometrică

netedă

sau mai

pot fi modificate pentru tinei, Tn

aspră) .
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funcţie

de

oprind procesul de întărire în toată
grosimea tencuielii.
- Prin apăsare, crusta de la suprafaţă
se sparge, permiţând aerului să
pătrundă în profunzime şi - în consecinţă - producerea procesului de
carbonatare pe întreaga grosime a
tencuielii.
Prin respectarea indicaţiilor de mai sus,
se va obţine cu certitudine o tencuială rezistentă şi cu o suprafaţă fără fisuri.
I. c) 2. CONDIŢII PENTRU PUNEREA fN LUCRU
A TENCUIELILOR PE ZJDARIE DE PIATRA

Pentru compoziţia mortarului şi calitatea
materialelor componente se vor respecta
prescripţiile de la capitolul I. a) şi b).
.
Punerea în lucru a tencuielilor pe zidăria
de piatră este diferită de cea a tencuielilor
pe cărămidă , din cauza diferenţei de
porozitate şi aderenţă a suportului, aderenţa
tencuielilor de var fiind mai puternică la
zidăria de cărămidă . Din această cauză ,
sunt două metode care au dat rezultate în
aplicarea grundului pe zidăria de piatră şi
anume:
1. Prin azvârlirea puternică cu mistria,
după care grundul este lăsat să se usuce
câteva zile (maxim 3 - 4 zile) . Obţinân
du-se astfel o porozitate mărită a
primului strat, grundul poate să absoarbă
mai bine apa din stratul următor,
mărindu-şi astfel puterea de aderenţă .
2. Prin stropirea manuală cu mătura
de nuiele. Acest procedeu este avantajos la zidării cu suprafeţe neregulate,
deoarece se evită aplicarea unui strat
gros, aşa cum s-ar întâmpla prin aruncarea mortarului cu mistria ; concomitent
grundul rămâne uniform subţire (3- 4
mm) , urmărind cu stricteţe relieful
pereţilor, iar adeziunea este foarte bună .
Tinciul se aplică conform indicaţiilor din
capitolul I. c) 1., punctele 8, 9 şi 10.

11. Tencuieli cu mortar in tehnica de

Mortarul de

frescă

frescă

este mortarul de var

în care se amestecă fire de cânepă, pentru
a mări rezistenţa tencuielii şi pentru a
„
permite realizarea ei în strat subţire .
Denumite astfel din cauza executăm
picturilor în frescă pe acest lip de suport,
mortarele de var cu adaos de căiţi de
cânepă , paie tocate etc. au cunoscut o largă
folosire în ţara noastră până la apariţia
cimentului , ală! la clădirile de cult, căt şi la
cele civile, atât la interior căi şi la ex1erior,
fiind generalizate în arhitectura populară la
construcţiile de lemn tencuite.
Redăm procedeul pus la punct de
Direcţia Monumentelor Istorice pentru tencuieli interioare şi ex1erioare aplicate pe
zidării medievale.
Cu 3 - 4 zile înainte de începerea lucrului, se prepară amestecul de var şi câlţi de
cânepă după cum urmează :
într-o ladă de lemn cu dimensiuni de cca.
1,25 x 2,00 x 0,30 m se întinde un strat de
pastă de var, gros de un lat de palmă . Se
presară deasupra, acoperindu-se bine
întreaga suprafaţa, căiţii de cânepă care au
fost în prealabil împletiţi într-o funie şi tocaţi
în bucăţi de cca. 5 mm lungime.
Se amestecă mai întai prin batere
viguroasă cu o vergea şi apoi prin greblare
pe toată suprafaţa compoziţiei , pe direcţiile
perpendiculare pe laturile cutiei, pană se
obţine o compoziţie perfect omogenă .
Se repetă această operaţie de 3-4 ori , se
acoperă apoi cu o planşetă de lemn şi se
lasă la macerat timp de 3-4 zile, după care
amestecul poate fi pus în operă .
Compoziţia mortarului de tencuială
variază în funcţie de stratul din care este
alcătuită tencuiala.
Pentru grund (primul strat) se recomandă un amestec (dozaj în volum) de o parte
var-pastă cu căiţi la două părţi de nisip cu
granule până la 3 mm.
Pe peretele spălat în prealabil din
abundenţă , mortarul astfel preparat se va
aplica prin aruncare puternică cu mistria.
Suprafaţa tencuită se lasă rugoasă sau se
zgârie pentru a îmbunătăţi aderenţa stratului
următor.

Stratul al doilea - tinciul - va fi aplicat
cca. 48 de ore de la aplicarea grundu-

după
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lui. Intervalul de 24 ore va fi observat pentru
aplicarea tinciului în mai multe straturi.
Mortarul de tinei va fi preparat din var pastă cu calţi şi nisip, în proporţie de 2/3 (2
părţi var şi 3 părţi nisip).
Nisipul va fi conform condiţiilor prevăzute
în capitolul I. - b), punctul 4, cu granule de
maximum 1 mm. Dacă este cazul, tinciul se
aplică în mai multe straturi , pană la obţi
nerea grosimii necesare , observandu-se
intervalul de 24 ore amintit mai sus.
Nici un strat de tinei nu va depăşi
grosimea de 2 mm .
Aplicarea fiecărui strat va fi însoţită de
operaţia de presare care se va face conform
instrucţiunilor din capitolul I. c) 1., punctul
10.

III. Mortare de zidărie, pentru plombe de zidărie,
reparaţii de parament, completarea rosturilor la
zidăria aparentă

III. a) STABILIREA

COMPOZIŢIEI

Dozajul se va face în volume, cu raportul
pastă şi nisip de 1 pană la 1/3. Consistenţa mortarului va fi aceeaşi ca în recomandările pentru mortare de tencuieli.

var

III. b) MATERIALE

Pentru var şi nisip, se vor respecta
din capitolul I. b), punctul 3, 4 şi 5.
Pentru compoziţia granulometrică a
nisipului , se vor respecta indicaţiile din
capitolul I. - b) , punctul 4 (privitor la grund) .
indicaţiile

III. c) CONOIŢll OE PUNERE ÎN LUCRU
Cărămizile sau pietrele vor fi bine udate
înainte de a fi puse în lucru. Se va evita o
stocare pe schelă, pentru mult timp, a
acestor materiale, pentru ca ele să nu fie
deja uscate în momentul punerii în operă .
Pentru înlăturarea acestui impediment, care
poate compromite rezistenţa şi adeziunea
mortarului, cărămizile şi pietrele vor fi din
nou udate, chiar în momentul aplicării
mortarului.

IV. Adaosurile hidraulice

Adaosurile hidraulice sunt substanţe
naturale sau artificiale care, în stare pulverulentă , fac priză şi se pot întări numai dacă
se găsesc în prezenţa varului proaspăt.
Dintre adaosurile hidraulice, cele mai indicate pentru lucrări la construcţii medievale
sunt:
1. Adaos hidraulic natural - trassul.
Acesta este un tuf vulcanic livrat în
pulbere fin măcinată . Se foloseşte ca
adaos în pasta de var, în procente de
15-40%, mărindu-se cantitatea de adaos
de trass, cu cat construcţia este mai
umedă .

Mortarul de var-trass este recomandat
numai la zidăriile în subsoluri umede,
sau în fundaţii , într-un sol cu umezeală
excesivă .
Prezenţa trass-ului în mortarele de var
utilizate la zidării în elevaţie, expuse la
soare, vant sau climat uscat - are un
rezultat negativ, întrucat slăbeşte rezistenţa mecanică a mortarului , făcăndu-1
friabil şi pulverulent.
2. Adaos hidraulic artificial - praful de
cărămidă

Acest adaos a fost mult utilizat în
vechime, prezenţa lui fiind găsită aproape în toate mortarele vechi.
Praful de cărămidă se amestecă cu
pasta de var în procent de 5 - 15% .
Se poate utiliza atat la zidăriile în subsoluri, că! şi la cele în elevaţie. Deoarece în
prezent nu se fabrică decăt var gras de
construcţie , este de dorit ca adaosul de
praf de cărămidă să fie folosit în mod
curent, la toate tencuielile ce urmează să
fie zugrăvite . ln acest fel, prin hidraulicizarea varului se obţine o îmbunătăţire
netă a caracteristicilor mecanice ale
mortarului de var-nisip.
Pentru prepararea mortarelor cu adaosuri hidraulice în var, compoziţia va
depinde de domeniul de utilizare, după
cum urmează :
1. Pentru tencuieli, conform indicaţiilor
de la cap. I, punctele 1, 2, 3, 4 şi 5.
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2. Pentru mortarele de zid ărie , conform indicaţiilor de la capitolul III ,
paragrafele a, b, c.

V.

Recomandări

generale

1. Pe timp călduros , atât zidăria cât şi
tencuielile proaspete trebuie protejate cu
un sistem de paravane care să ţină
umbră , timp de 5-6 zile. în special în
zonele expuse puternic, tencuiala proaspătă va fi protejată cu rogojini sau pânză
de sac groasă , bine umezită .
Dacă tencuiala este executată pe timp
nu prea călduros (primăvara , toamna)
este suficientă protejarea cu panouri
care să ţină umbră tencuieli .

2. Este interzis a se executa orice lucrări
cu mortar de var pe timp friguros
(temperatura minimă +7' C) .
3. înainte de începerea lucrărilor (zidării
sau tencuieli) cu mortar de var, se vor
face probe preliminare şi de control al
mortarului care va fi utilizat. Probele vor
consta din:
- Aplicarea mortarului pe o suprafaţa
de zidărie de cca. 75 x 75 cm .
- Respectarea indicaţiilor cuprinse în
STAS 2634/70 .metode de încercare a
mortarelor în stare proaspătă şi
întărită".
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