
• 100% silicon
• 100% hidrofob
• Elasticitate permanentå
• Rezisten†å la intemperii
• Rezisten†å la UV
• Inodor
• Fårå solvent
• Nu curge

Ceresit AquaBlock pastå universal pentru repara†ii este un
etanßant potrivit pentru izolarea îmbinårilor ßi a infiltra†iilor
de apå atât în interiorul casei cât ßi în exterior. Ceresit
AquaBlock oferå o etanßare perfectå ßi permanent elasticå
a cråpåturilor ßi a zonelor critice cu lå†imi de pânå la 10
mm. AquaBlock Silicon Universal pentru repara†ii aderå pe
suprafe†e umede, substraturi absorbante ca ßi pe etanßan†i
vechi, reziduuri de etanßan†i ßi pe bitum. Aderenta ßi elas-
ticitatea maxime se ating dupå aproximativ 3-4 såptåmâni.
Pentru repararea micilor fisuri, goluri, suprapunerea mem-
branelor pe acoperißuri, plåci pentru placarea acoperißului,
tubulaturi pentru drenaj, parafrunzare, luminatoare,
cupole, balcoane, terase ßi în general toate acele elemente
de construc†ie a cåror hidroizolare necesitå lucråri mai del-
icate ßi acolo unde pot aparea fisuri în hidroizola†ie sau
hidroizolarea nu se poate face prin metode obißnuite.
Aderå pe majoritatea materialelor de construc†ie uzuale
cum ar fi membrane bituminoase, fibrociment, zidårie,
beton, metal, lemn netratat, sticlå, spumå poliuretanicå,
polistiren etc.
Timpul de întårire este întârziat în cadrul aplicårii pe
suprafe†e umede. Nu este recomandat pentru aplicare pe
polietilenå, polipropilenå ßi aplica†ii subacvatice. A nu se
aplica în zonele cu trafic intens sau pe suprafe†e în contact
direct cu alte substan†e.

Stratul suport trebuie så fie rezistent, curat ßi fårå urme de
praf sau gråsimi. A nu se aplica pe straturi suport ude sau
în prezen†a permanentå a apei. Suprafe†ele orizontale tre-
buie så aibå o pantå suficient de mare pentru a evita acu-
mulårile de apå. A se despråfui ßi elimina particulele non-
a d e r e n t e .
Într-o singurå opera†iune, aplica†i un strat generos de

Ceresit AquaBlock prin pensulare sau cu trafaletul pånå
când se formeazå un strat dens (max. 3 mm grosime pen-
tru un strat).
În cazul cartußului tåia†i vârful acestuia deasupra filetului.
Înßuruba†i conul de aplicare pe cartuß. Îndepårta†i capacul
de protec†ie ßi tåia†i conul de aplicare astfel încât diametrul
orificiului ob†inut så fie aproximativ acelaßi cu lå†imea ros-
tului. Introduce†i cartußul în pistolul de aplicare. Apåsa†i trå-
gaciul pistolului cu o for†å constantå ßi înainta†i dealungul
rostului pentru a asigura o aplicare uniformå. Finisa†i
etanßantul aplicat cu o spatulå rotunjitå sau o unealtå
asemånåtoare în interval de 10 min. de la aplicare.

A nu se aplica când plouå. A se proteja de ploaie sau
stropire accidentalå cu apå. A se feri de înghe† cel putin
2 4 h. Datoritå numårului mare de aplica†ii posibile ßi a
varietå†ii straturilor suport recomandåm utilizatorului så
efectueze întotdeauna teste preliminårii aplicårii. Dupå
aplicare, spåla†i-vå mâinile ßi uneltele cu apå curatå. În tim-
pul procesului de întårire se elibereazå apå.

AquaBlock
Pastå hidroizolantå pentru repara†ii

Ceresit

CARACTERISTICI

DOMENII DE UTILIZARE

MOD DE APLICARE ATENˇIONARE
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Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, 
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web:  www.ceresit.ro  

Materia primå: emulsie apoaså de silicon

Sistem de întårire: se eliminå apa în timpul procesului de întårire

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

Formarea peliculei: aprox. 10 minute

Viteza de întårire: aprox. 1.5 mm/24 h

Consum specific: aprox. 2.2 l/m

Densitatea: aprox. 1.3 kg/l

Grosimea maximå pentru un strat: 3 mm

Modul de elasticitate 100% aprox. 0.30 N/mm

Rezisten†a la temperaturå: aprox. -50°C to +150°C

Elonga†ia : aprox. 25 %

Consisten†a: viscozitatea, nu curge

Culoarea: g r i , n e g r u

Påstra†i produsul în spa†ii råcoroase, uscate ßi ferite de
înghe†. Perioada de valabilitate este de 18 luni în ambala-
jul original nefolosit. În timpul procesului de întårire se
degajå apa. Respecta†i indica†iile de folosire date în Fißa
Tehnicå. Nu ne asumåm nicio råspundere legalå pentru
consecin†ele rezultate în urma unei aplicåri necorespunzå-
t o a r e .
Nu låsa†i la îndemana copiilor. Dacå este înghi†it, cere†i
sfatul medicului ßi aråta†i ambalajul sau eticheta.

Cartuße de plastic de 300 ml, gåle†i plastic de 1,5 kg.

DATE TEHNICE

DEPOZITARE

AMBALARE
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