
CARACTERISTICI
• stabilå la ac†iunea substan†elor chimice
• impermeabilå
• acoperå fisurile
• flexibilå
• nu con†ine solven†i

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru protec†ia suprafe†ei suport împotriva påtrunderii
apei ßi ac†iunii agen†ilor chimici. 
Material de etanßare fårå îmbinåri prin cordon de rost,
stabil la ac†iunea substan†elor chimice, flexibil, sub plåci
de gresie sau faian†å.
Se întrebuin†eazå, de exemplu, în dußuri, bazine de înot,
toalete, instala†ii de spålare, spa†ii ude, balcoane, terase,
bucåtårii mari, låptårii, industria chimicå, textilå,
pielåriei, hârtiei ßi båuturilor. 
• Pentru suprafe†e suport minerale ßi  critice de exemplu
beton, ßape pe bazå de ciment, tencuialå, grupe de mor-
tar PII ßi PIII, ßapå de asfalt turnat în interior, placåri
ceramice anterioare, pardoseli încålzite, plåci fibrolem-
noase, zidårie cu rosturi pline ßi maså de ßpaclu pentru
pardosealå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 49 se aplicå numai pe suprafe†e suport grunduite cu
CE 50, rezistente, cu capacitate portantå, curate ßi
uscate. Straturile friabile se îndepårteazå mecanic.
Betonul ßi ßapele pe bazå de ciment (vechime cel pu†in 28
zile) uscate, cu o umiditate 4% ßi ßapele pe bazå de asfalt
turnat se pot grundui direct. Rezisten†a suprafe†ei suport
trebuie så corespundå încårcårilor preconizate prin soli-
citåri dinamice, statice sau termice. Dacå este necesar,
reface†i stratul suport.

MOD DE APLICARE
CE 49 se livreazå sub forma a douå componente, în
gåle†i separate. Se amestecå cele douå componente A+B
(solu†ie principalå + întåritor) în raport de 1:1 cu bor-
maßina ßi un amestecåtor la cca. 400 U/ min. Nuan†a
trebuie så fie uniformå. Materialul de etanßare CE 49 tre-
buie prelucrat în interval de cca. 45 minute (+20° C).

Aplicarea materialului amestecat pe grund se face nedilu-
at, cu peria, bidineaua sau rola (trafaletul). Pentru a
garanta etanßarea sigurå sunt necesare cel pu†in douå
straturi cu o grosime de 1 mm fiecare. Primul strat trebuie
så facå prizå (cca. 16 ore timp de întårire) înainte de a
fi aplicat al doilea strat. Al doilea strat trebuie aplicat în
interval de 48 ore de la aplicarea primului strat. Dupå 
1-3 zile plåcile de gresie sau faian†å se pot aplica direct
pe materialul de etanßare cu adeziv epoxidic CU 22 sau
cu adezivi flexibili: CM 16, CM 17, CM 25. Dacå
etanßarea se realizeazå dupå 4 zile ultimul strat de CE
49 trebuie împrospåtat cu nisip cuar†os uscat la foc, de
granula†ie 0,2 - 0,6 mm (de exemplu H33).
Îndepårta†i complet nisipul în surplus. Montarea plåcilor de
gresie sau faian†å se poate realiza numai dupå uscarea stra-
tului. 
Rosturile de dilata†ie ßi de legåturå sunt asigurate cu CL 152
bandå de etanßare. Banda se monteazå la primul strat, iar
la al doilea este încorporatå în materialul de etanßare. Pentru
stråpungerile în perete folosi†i flanßå de etanßare. Resturile
proaspete de material se îndepårteazå cu terebentinå, mate-
rialul întårit se îndepårteazå numai mecanic.

CE 49 Hidroizola†ie epoxidicå
Hidroizola†ie epoxidicå sub placåri ceramice
Hidroizola†ie flexibilå pe bazå de råßini epoxidice sub placåri ceramice
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ATENˇIE!
CE 49 se prelucreazå în mediu uscat ßi la temperaturi ale
aerului ßi suprafe†ei suport de +10° C pânå la +30° C ßi
o umiditate relativå a aerului sub 80%. 
Temperatura suprafe†ei suport trebuie så se situeze cu cel
pu†in 3°C deasupra punctului de condensare. Toate
datele furnizate sunt valabile la o temperaturå de +23° C
ßi la o umiditate relativå a aerului de 50%. În cazul altor
condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare scurtarea
sau întârzierea procesului de întårire. Ceresit CE 49
con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate avertizårile ßi
måsurile de siguran†å de pe ambalaj, respectiv
instruc†iunile de întrebuin†are.
Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie.
Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita
inhalarea.

RECOMANDÅRI
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e prac-
tice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor
noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De
aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efec-
tuarea de probe. Råspunderea juridicå directå nu poate
rezulta nici din indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune,
nici din consilierea verbalå.
În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere.
O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate
instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea.

Nuan†a: gri.

DEPOZITARE
Se depoziteazå 12 luni în mediu uscat, ferit de înghe†,
închis ermetic.

AMBALARE
Componenta A: gåleatå în cantitate de 5 kg.
Componenta B: gåleatå în cantitate de 5 kg.

DATE TEHNICE
Baza: Råßinå epoxidicå

Densitate: 1,3 kg/ dm3

Raport de amestecare: A : B = 1 : 1

Timp de punere în operå: cca. 45 minute

Timp de întårire: cca. 16 ore 

Temperatura de punere 
în operå: +10° C pânå la +30° C

Aderen†å: 3 N/ mm2

Alungire: cca 75%

Rezisten†å la rupere: 5,5 N/ mm2

Acoperirea fisurilor la o    
grosime a stratului de 2 mm: cca. 1,6 mm

Modul de elasticitate: cca. 280 N/ mm2

Rezisten†å chimicå: dupå cca. 7 zile

Consum orientativ: cca. 1,3 kg/ m2/ mm

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/472-2006
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