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CARACTERISTICI

• impermeabilå
• poate fi placatå dupå 2 ore
• acoperire a fisurilor
• 2 componente
• pentru piscine
• pentru interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
În interior pentru perete ßi pardosealå:
Pentru etanßare spa†iilor umede ßi ude sub placårile
ceramice, de exemplu în båi, dußuri ßi spa†ii sanitare în
domeniul public ßi profesional. În cazul construc†iilor cu
pardosealå cu strat termoizolant, hidroizola†ia se aplicå
direct pe stratul de repartizare a încårcårilor (ßapå). Ca
bazå (suport) este indicatå, de asemenea, ßapa cu
încålzire înglobatå (pardosealå încålzitå). Este foarte
avantajos când se urmåreßte un rezultat rapid ßi când
plåcile de gresie sau faian†å trebuie så fie montate în
aceeaßi zi.

În exterior:
Pentru protec†ia suportului împotriva umezelii pe terase ßi
balcoane, pe ßape de ciment ßi baze de beton. Nu se
aplicå pe placåri ceramice vechi, asfalt turnat sau straturi
de vopsea. 
Se poate folosi ßi la piscine acoperite cu plåci ceramice
sau mozaic vitroceramic.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CL 50 hidroizolarea flexibilå se aplicå pe toate
suprafe†ele uscate, rezistente, cu capacitate portantå, sta-
bile, curate, fårå decofrol, praf, mizerie. Suprafe†ele
absorbante ßi pråfuite trebuie curå†ate ßi grunduite cu CT
17. Straturile de vopsea trebuie îndepårtate. Suprafa†a
suport trebuie så fie suficient netezitå ßi fårå fisuri. CL 50
se întrebuin†eazå pe baze minerale, de exemplu tencuieli,
grupe de mortar PII ßi PIII, beton, zidårie cu rosturi pline,
ßapå de ciment, ßapå uscatå din plåci de fibrociment ßi
pe plåci de gips-carton, plåci de beton poros (B.C.A.),
plåci casetate din beton ußor. Panourile de PAL sau OSB
vor fi fixate foarte bine pe suport. Plåcile vor fi asperizate

în prealabil. Umiditatea acestora trebuie sa fie < 0,5%.
Suporturile gletuite trebuie så fie rezistente ßi netezite.
Grosimea medie a stratului tencuielii trebuie så fie de 15
mm. Umiditatea trebuie så fie < 1%. Straturile de ten-
cuialå de 10 mm nu sunt admise. Trebuie excluså påtrun-
derea umezelii din suport, de exemplu printr-un perete
exterior.  

MOD DE APLICARE
CL 50 este un material bicomponent, o componentå sub
formå de pulbere ßi una fluid-påstoaså. Componenta
fluid-påstoaså (B) se toarnå într-o gåleatå peste care se
toarnå ßi componenta sub formå de pulbere (A); apoi cu
bormaßina ßi un amestecåtor (aproximativ 400 U/ min)
se amestecå pânå la omogenizare.
Raportul de amestecare trebuie så fie 1:1. 
Dupå 5 minute se amestecå din nou. Materialul de
etanßare rezultat se netezeßte uniform pe suprafa†å. Prin
adåugarea a circa 2% apå (0,2 litri la 10 kg) se ob†ine
consisten†a necesarå pentru vopsit. Pentru ob†inerea unui
strat de protec†ie impermeabil sunt necesare douå straturi
cu grosime de minimum 0,8 mm (aproximativ 1,2 mm în

Hidroizola†ie bicomponentå sub placåri ceramice
Hidroizola†ie bicomponentå flexibilå sub plåci de gresie sau faian†å
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stare proaspåtå). Când se foloseßte CL 50 în spa†ii pu-
blice sau industriale se recomandå aplicarea într-un strat
cu grosimea de 2 mm în stare uscatå. Primul strat trebuie
aplicat prin pensulare. Dupå aproximativ jumåtate de orå
(se cunoaßte dupå modificarea culorii) se poate aplica al
doilea strat cu fierul de glet la grosimea doritå. Dupå
aproximativ douå ore de la aplicarea celui de al doilea
strat se pot aplica de exemplu CM 12, CM 16, CM 17,
CM 18, CM 19, CM 15 + CC83, CM 25. 
Rosturile de dilata†ie ßi de legåturå sunt fixate cu CL 152
bandå de etanßare, racordurile la perete  cu CL 53
manßete de etanßare pentru perete, respectiv CL 54
manßete de etanßare pentru pardosealå.
Banda de etanßare, respectiv manßetele de etanßare sunt
puse la prima aplicare, iar la a doua sunt integrate în
masa de material.

Notå:
Materialul se prelucreazå numai în mediu uscat ßi la tem-
peraturi cuprinse între +5˚ C ßi +30˚ C. Toate datele
furnizate sunt valabile pentru o temperaturå de +23˚ C ßi
o umiditate relativå a aerului de 50%. Umiditatea ßi
solu†iile chimice trebuie excluse în acest timp. Pentru exte-
rior trebuie så existe o pantå de cel pu†in 2,5% fårå a se
forma bål†i. Suprafe†ele sensibile la umezealå, ca de
exemplu ßapele anhidrit, tencuielile de ipsos, nu sunt
potrivite pentru domeniul public ßi profesional. În cazul
altor condi†ii climatice trebuie avute în vedere scurtarea
sau întârzierea întåririi sau uscårii. Componentele sub
formå de pulbere con†in ciment ßi reac†ioneazå cu com-
ponentele fluide alcalin, de aceea trebuie protejate pielea
ßi ochii. În cazul atingerii spåla†i bine cu apå, iar în cazul
contactului cu ochii consulta†i medicul.

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 con-
silierea 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. 

DEPOZITARE
Depozitabil aproximativ 12 luni în mediu råcoros ßi
uscat.

AMBALARE
Gåleatå mixtå cu con†inut 
5 kg pungå de hârtie (componenta A)
5 kg gåleatå-PE (componenta B)

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu 

substan†e  minerale naturale 
ßi dispersie de råßini sintetice

Raport de amestecare: 1 : 1 

Timp de pregåtire: aproximativ 5 minute 

Timp de lucru: aproximativ 2 ore

Timp de uscare 
(dupå primul strat) aproximativ 0,5 ore

Timp de uscare 
(dupå al doilea strat):   aproximativ 1,5 ore

Temperatura de prelucrare: +5˚ C pânå la +30˚ C

Acoperire continuå 
a fisurilor 1,6 mm

Impermeabilitate la apå: impermeabil
(dupå 7 zile/1,5 bar)                                  

Consum pentru 
douå straturi:                cel pu†in 1,4 kg/ m2

Grosimea stratului uscat:
0,8 mm 1,6 Kg/m2

2 mm 4 Kg/m2

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/498-2006
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