
CARACTERISTICI
• impermeabil
• flexibil
• rezistent la înghe†
• a c o p e rå fisuri de pânå la 1 mm
• Protejeazå a r måtura din beton

DOMENII DE UTILIZARE
• Ceresit CR 166 este conceput pentru etanßarea la apå
ßi la umezealå a substraturilor minerale care nu con†in
såruri. Poate fi folosit atât pentru etanßarea exterioarå cât
ßi pentru cea interioarå a substraturilor deformabile ßi
nedeformabile.
• Poate fi aplicat pe terase, balcoane, în spa†ii umede, la
construc†ii subterane, sta†ii de tratare a apei menajere,
spa†ii de colectare a apei menajere. Poate fi folosit ßi pen-
tru etanßarea interioarå a piscinelor ßi rezervoarelor de
apå (inclusiv a rezevoarelor de apå potabilå) cu
adâncimea de pânå la 50 m.
• CR 166 rezistå la presiunea negativå a apei, iar flexi-
bilitatea lui permite så se astupe fisuri cu deschiderea de
pânå la 1 mm.
Acoperirea cu Ceresit CR 166 întârzie carbonatarea ßi
poate fi folositå ca un strat anticoroziv care protejeazå
betonul ßi fierul beton de agen†ii atmosferici agresivi.
Peste Ceresit CR 166 se pot aplica ßape sau mortare fårå
c o n†inut de ipsos sau plåci ceramice cu ajutorul
mortarelor Ceresit CM 12, 16, 17, 25.
• În cazul etanßårii pe orizontalå dedesubtul tavanelor ßi
plåcilor de funda†ie, se recomandå så se încastreze plaså
din fibrå de sticlå (greutatea: 60 g/m2) între straturi. Pe
suprafe†ele nedeformabile ßi pe soclurile umede de la
subsol,se recomandå så se foloseascå Ceresit CR 90. În
cazul suprafe†elor pe bazå de ipsos sau anhidrit, trebuie
så se aplice produse de etanßare flexibile Ceresit CL 50 ßi
CL 51.
• Substraturile cu såruri eflorescente trebuie så fie
acoperite cu mortar amestecat cu adaos de Ceresit CO
84 sau orice alt mortar de asanare cu volumul porilor
ridicat. Scurgerile de apå pot fi blocate cu ciment rapid
Ceresit CX1 sau CX 5.

PRE

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CR 90 aderå pe suprafe†e cu capacitate portantã solide ßi
curate fårå s u b s t a n†e care ar putea împiedica aderen†a
(cum ar fi grãsimi, bitum, praf) ßi anume:
• beton mai vechi de 3 luni;
• ßape pe bazã de ciment ßi tencuieli (cu vechimea de
peste 28 zile);
• ßape pe bazå de ciment cu prizå r a p i då CN 87 (cu ve-
chimea de peste 3 zile), zidårie cu rosturi pline (cu vechi-
mea de peste 28 zile).

S u p r a f e†ele trebuie så fie nivelate, absorbante ßi cu porii
deschißi. Murdåria, straturile friabile, toate acoperirile
anterioare cu vopsea, tencuielile de var ßi substan†ele non-
aderente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Se recomandå så
se pregåt e a s cå substratul cu jet de apå cu presiune mare
sau prin sablare cu nisip. Fisurile statice cu la†imea mai
mare de 0,5 mm trebuie så fie lårgite ßi apoi umplute cu
ciment Ceresit CX5. Suprafe†ele neuniforme trebuie de
asemenea så fie nivelate cu mortar pe bazå de ciment. În
plus, marginile ascu†ite, de exemplu cele låsate de scân-

CR 166
Hidroizola†ie flexibilå, bicomponentå
pe bazå de ciment
Pentru etanßarea suprafe†elor fisurate la clådiri ßi la elementele structurale 
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durile de cofraj trebuie så fie tåiate sau polizate. Muchiile
trebuie så fie ßanfrenate pânå la aprox. 3 cm, iar col†u r i l e
trebuie så fie rotunjite (cu mortar pe bazå de ciment sau
CX5 amestecat cu nisip) pânå la o razå de cel pu†in 4 cm.
CR 166 necesitå umezirea preliminarå a substraturilor.
Umezirea trebuie facutã controlat fårå a se forma bål†i .

MOD DE APLICARE

Se toarnå dispersia de råßinå sinteticå (componenta B)
într-un vas de amestecare, se adaugå pulberea (compo-
nenta A) dupå care se agitå cu un burghiu electric pânå
când amestecul este omogen, fårå aglomeråri. Înainte de
utilizare, CR 166 se va lasa så se matureze timp de 5
pânå la 10 minute ßi apoi se amestecå din nou. Prima
oarå se aplicå un strat generos de CR 166 cu o bidinea
astfel încât suprafa†a så fie acoperitå în totalitate. Al
doilea strat se va aplica cu pensula pe direc†ie transver-
salå. Dacå este necesar, se va aplica un strat suplimentar
(al treilea). Straturile ulterioare se aplicå numai când cel
anterior este deja întårit, dar încå umed.
Suprafa†a etanßatå trebuie protejatå împotriva uscårii
prea rapide ßi de expunere timpurie la umiditate.
De regulå, straturile noi pot fi aplicate din 3 în 3 ore.
Uneltele ßi reziduurile proaspete pot fi clåtite cu apå, dar
dupå întårire este posibilå numai îndepårtarea mecanicå
a materialului.
Dacå Ceresit CR 166 este folosit pentru a proteja supli-
mentar fierul beton de carbonatarea prea rapidå, atunci
este întotdeauna necesar så se aplice acoperirea la 50 cm
dincolo de zona în pericol de carbonatare. Rosturile de
dilata†ie ßi de lucru, precum ßi col†urile care nu pot fi ro-
tunjite cu ußurin†a pânå la o razå de 4 cm, trebuie så fie
etanßate cu bandå de etanßare Ceresit CL 152 sau cu col-
†uri de etanßare Ceresit CL 56/57. Aceste materiale de e-
tanßare sunt încastrate între straturile separate de CR 166.
Pasajele de conducte trebuie så fie etanßate suplimentar
cu flanße de etanßare Ceresit CL 53. Suprafa†a etanßatå
poate fi cålcatå numai dupå 3 zile. Cu toate acestea,
chiar dupå întårirea completå, Ceresit CR 166 nu trebuie
så fie expus direct solicitårilor mecanice. 

NOTÅ

Înainte de a termina aplicarea, trebuie verificatå grosi-
mea necesarå a stratului de material. Ceresit CR 166 se
va utiliza numai în condi†ii de uscare la temperatura de
+5 °C pânå la +25 °C ßi sub 80 % umiditate relativå a
aerului. Toate datele se referå la temperatura de +23 °C
ßi umiditatea relativå de 55 %. În alte condi†ii climatice
întårirea poate fi acceleratå sau întârziatå. Ceresit CR
166 con†ine ciment ßi în contact cu apa are o reac†ie
alcalinå. În timpul aplicårii se vor proteja ochii ßi pielea.
În caz de contact cu pielea se va clåti cu apå din abun-
den†a. În cazul contactului cu ochii, se va solicita sfatul
medicului.
Con†inutul de crom VI — este sub 2 ppm în timpul vala-
bilitå†ii produsului pe raft.

RECOMANDARE

Suprafa†a impermeabilizatå se va proteja minim 3 zile
împotriva uscårii prea rapide, a înghe†ului ßi a expunerii

la umiditate. Dacå este necesar, se va acoperi suprafa†a
proaspåt etanßatå. Nu se adaugå apå în masa de mate-
rial de exemplu prin pulverizare sau umezire cu pensula.
Placårile ceramice pot fi aplicate cel mai devreme dupå 3
zile, iar alte straturi de vopsea numai dupå 5 zile.
Prezenta fißå tehnicå prezintå modul de utilizare a pro-
dusului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså
toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a uti-
lizatorului.
Proprieta†ile enumerate se bazeazå pe experien†a prac-
ticå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului
dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes a pro-
duselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†a.
Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea pro-
dusului trebuie verificatå prin experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: componenta A:    combina†ie de råßinå sinteticå       

componenta B:     neutrå cu ciment ßi fileuri (um-   
pluturi) minerale ßi aditivi

Densitatea în vrac:
componenta A: aprox. 1,2 kg/dm3 (neamestecatå) 

aprox. 1,48 kg/dm3 (amestecatå)
componenta B: aprox. 1,0 kg/dm3

Propor†ia de amestec:  24 kg de pulbere (componenta A)
la 10 l de dispersie (componenta B) sau 7 pår†i de greu-
tate de componenta A la 3 par†i de greutate de compo-
nenta B.
Timp de punere în operå: cca. 1 orå
Temperatura de aplicare: + 5° C pânå la + 25˚ C
Poate fi circulat: dupå 3 zile
Poate fi supus la sarcini: dupå 3 zile (expunere la apå)
Aderen†å: > 1,2 MPa
Rezisten†å maximå la întindere:  > 0,6 MPa
Capacitate de astupare a fisurilor: aprox. 1 mm
Alungire  procentualå la rupere: > 18%

Consum orientativ:

Umezealå: 2,0 mm cca. 3,0
Permeabilitate: 2,5 mm cca. 4,0
Coloanå de apå 
pânå la 15 m: 3,0 mm cca. 5,0
Grosime maximå: 5,0 mm cca. 8,0

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabricårii când este påstrat în
condi†ii uscate în ambalajul original.

AMBALARE
Componenta A – 24 kg saci de hârtie

Componenta B – 10 l canistre de plastic

Solicitare Grosime necesarå Cantitatea        
CR 166        CR 166 kg/ m2

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/751 - 2008
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