
CARACTERISTICI
• prelucrare ußoarå
• penetrare puternicå
• consolidare
• aderen†å puternicå
• nu con†ine solven†i

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru amorsarea suprafe†elor suport, absorbante ßi
neabsorbante înainte de aplicarea materialului de
etanßare flexibil pe bazå de råßini epoxidice CE 49.

Suprafe†e suport potrivite sunt de exemplu betonul, ßape
pe bazå de ciment, tencuieli grupele PII ßi PIII, ßape pe
bazå de asfalt turnat în interior, placåri ceramice, par-
doseli încålzite, plåci fibrolemnoase, zidårie cu rosturi
pline ßi mase de ßpaclu pentru pardosealå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 50 se aplicå pe toate suprafe†ele suport rezistente, cu
capacitate portantå, curate ßi uscate.
Straturile de suprafa†å cu rezisten†å insuficientå se înde-
pårteazå mecanic. Se recomandå spålarea cu jet de apå
sub înaltå presiune sau sablarea.
Betonul ßi ßapele pe bazå de ciment (vechime cel pu†in 28
zile) uscate, cu o umiditate 4% ßi ßapa 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 se
recomandå refacerea stratului suport.

MOD DE APLICARE
CE 50 se livreazå sub forma a douå componente, într-o
gåleatå. Solu†ia de bazå (componenta A) se adaugå
întåritorului (componenta B) în raport 2:1 ßi se amestecå
cu bormaßina ßi un amestecåtor la cca 400 U /min.
Amestecul trebuie prelucrat în interval de cca. 30 minute
(+20° C).
Aplicarea materialului amestecat se face nediluat cu
peria, bidineaua sau rola (trafaletul). Grundul trebuie
îmbunåtå†it cu nisip cuar†os uscat la foc, de granula†ie
0,2 - 0,6 mm (de ex. H33) în cazul în care aplicarea

etanßårii cu CE 49 se va face mai târziu de  4 zile.
Dupå uscarea grundului îndepårta†i complet nisipul. 
CE 50 poate fi amestecat cu nisip cuar†os uscat ßi folosit
la umplerea golurilor. Resturile proaspete de material se
îndepårteazå cu terebentinå, materialul întårit se înde-
pårteazå numai mecanic.

Notå:
CE 50 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 trebuie så se situeze cu cel pu†in 3˚C deasupra
punctului de rouå.
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 conside-
rare scurtarea sau întârzierea procesului de întårire. 
Ceresit CE 50 con†ine råßini epoxidice. Trebuie respectate
avertizårile ßi måsurile de siguran†å de pe ambalaj. 
Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie.
Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita
inhalarea. 

CE 50
Amorså flexibilå pe bazå de råßini epoxidice
Amorså pentru Ceresit CE 49 hidroizola†ie flexibilå pe bazå de råßini epoxidice
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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  

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. 

Nuan†a: transparent.

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

AMBALARE
Gåleatå în cantitate de 5 kg cu douå componente.

DATE TEHNICE
Bazå: Råßinå epoxidicå

Densitate: 1,0 kg/ dm3

Raport de amestecare: A : B = 2 : 1

Timp de punere în operå: cca. 30 minute

Timp de întårire:  cca. 16 ore 

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

Aderen†å: 3 N/mm2

Rezisten†å chimicå: dupå cca. 7 zile

Consum orientativ: cca. 0,2 - 0,3 kg/ m2

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