
CARACTERISTICI

• Rezisten†å chimicå ßi mecanicå bunå
• Permite deformåri totale de max. 25 %
• Întårire fårå umflåturi (fårå bule de aer)
• Aderen†å excelentå la majoritatea materialelor de con-
s t r u c † i i
• Flexibil

DOMENII DE UTILIZARE

• Pentru chituirea unei varietå†i mari de rosturi, ex. rosturi
în pere†i ßi pardoseli din beton, ßape la interior ßi exterior
supuse încårcårilor statice sau traficului cu role
• Pentru rosturi în depozite, hale de produc†ie, cur†i, par-
cåri etajate ßi subterane
• Pentru chituirea plåcilor din piatra naturalå sau plåci
ceramice în zone cu trafic intens (holuri, scåri, galerii
comerciale, clådiri publice)
• Pentru rostuirea pardoselilor în zone supuse agen†ilor
chimici agresivi, ca de exemplu rosturi la pardoselile
ceramice în industria alimentarå etc.
• Pentru etanßarea instala†iilor de canalizare ßi de tratare
a apei 
• Pentru rosturi în construc†iile de tuneluri

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI

Suprafa†a suport trebuie så fie solidå, curatå, uscatå, fårå
substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. Eventualele
murdårii sau resturi de la vechiul etanßant trebuie înde-
pårtate mecanic. Betonul trebuie så aibå o umiditate micå
max. 3% CM. Înainte de aplicare se recomandå uscarea
ßi curå†area suprafe†elor absorbante cu o perie ßi
spålarea suprafe†elor neabsorbante (despråfuirea/degre-
sarea). Solven†ii trebuie så se fi evaporat în totalitate
înainte de etanßarea rostului. Fisurile trebuie reparate cu
mortar epoxidic (CU 22, CB 54).

MOD DE APLICARE

Umplerea rostului: Se va folosi în spatele materialului de
etanßare numai cordon din polietilenå cu structurå celu-
larå închiså, cu rolul de a limita adâncimea rostului.
Diametrul cordonului trebuie så fie cu aprox. 20 % mai

mare decât lå†imea acestuia. Pentru introducerea cor-
donului în rost trebuie folosite obiecte neascu†ite pentru a
evita deteriorarea acestuia sau migrarea aerului în masti-
cul de etanßare.  Aplicare: Ceresit CS 29 se aplicå în rost
fårå a antrena aer. La nivelarea suprafe†ei se preseazå
masticul în lateralele rostului pentru a asigura o acoperire
completå.Nu se recomandå nivelarea folosind solu†ie de
såpun pentru cå rezisten†a chimicå a masticului poate fi
r e d u s å .

RECOMANDÅRI

A se observa un timp de întårire de 14 zile (la aprox. 20°C
temperatura suportului ßi a materialului) înainte de atin-
gerea capacitå†ii portante finale. În acest timp, rosturile nu
trebuie så fie supuse ac†iunilor chimice sau la deplasåri mai
mari de 10%. Rosturile nu pot fi vopsite. Ceresit  CS 29 nu
este compatibil cu solu†ii bituminoase sau uleiuri cu extracte
de bitum. A se evita contactul direct sau indirect cu bitu-
mul.Ceresit CS 29 trebuie folosit pe suprafe†e solide ßi
uscate la temperaturi între +5°C  ßi +40°C. 
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Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
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DEPOZITARE

Ceresit CS29 se va påstra timp de 12 luni în locuri
råcoroase ßi uscate ferite de înghe†, la temperaturi
cuprinse între +10°C ßi +25°C.

CULORI

G r i

AMBALARE

280 ml. 

DATE TEHNICE

Baza:  p o l i u r e t a n

Densitate:  aprox. 1.3 g/l

Stabilitate:  b u n å

Întårire:  aprox. 2 mm / 24 hrs

Timpul de formare a peliculei: aprox. 1 pânå la 2 ore

Varia†ii de volum (contrac†ii): aprox. -6 %

Temperatura de aplicare:  +5°C pânå la  +40°C

Rezisten†a la temperaturå:  -40°C pânå la +80°C

Rezisten†a la întindere: +23°C -10°C - 2 0 ° C

25% expandare (N/mm2) 0 . 3 0 . 4 0.5 

50% expandare 0 . 4 0 . 7 0.7 

80% expandare 0 . 5 0 . 9 0 . 9

100% expandare 0 . 6 1 . 0 1.2 

Elasticitate:  aprox. 80 %

Deforma†ia totalå admiså:  25 %

Rezisten†a la presiunea apei: 3 bar:  (fårå suport adi†ional)

Duritate SHORE A: aprox. 35
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