
CARACTERISTICI
• impermeabile
• elastice
• legåturå durabilå
• rezistente la rupere
• rezistente la deteriorare
• rezistentå la UV 

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru acoperirea impermeabilå a rosturilor de dila-
ta†ie ßi de legåturå, stråpungerii prin zid cu †eavå ßi
col†urilor încåperilor în legåturå cu produsele de etanßare
flexibile ßi impermeabile, de exemplu CL 50, CL 51,
CR 166 sub placårile ceramice din gresie sau faian†å.
• Pentru interior ßi exterior.
• Pentru pardosealå ßi perete.
• Asigurå un substrat impermeabil pentru placårile cera-
mice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CL 152, CL 53, CL 54, CL 56 ßi CL 57 se aßeazå ßi se pre-
lucreazå în cadrul sistemului de hidroizolare.
Pentru aceasta produsul corespunzåtor de etanßare este
supus unui proces de ßpåcluire primarå, se plaseazå
banda de etanßare, respectiv manßeta de etanßare la ros-
turile de dilata†ie, se lipesc ßi se netezesc. 
În cazul rosturilor de dilata†ie banda trebuie presatå în
rost pânå se formeazå o curburå, asigurand posibilitatea
de deformare a acesteia.

Notå:
Materialul se prelucreazå numai la temperaturi de la
+5˚C pânå la +35˚C.

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
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DEPOZITARE

În mediu uscat

AMBALARE
CL 152   Role de 10 m ßi 50 m
CL 53     15 bucå†i în carton
CL 54     5 bucå†i în carton
CL 56    10 bucå†i în carton
CL 57    10 bucå†i în carton

DATE TEHNICE
Bazå: Cauciuc cåptußit cu †esåturå

de poliester

For†å de întindere maximå
pentru fâßie de 15 mm:      longitudinal: >90 N/15 mm

transversal: >35 N/15 mm

Alungire maximå: longitudinal: >20%
transversal: >90%

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

Dimensiuni                       La†ime:
CL 152 120 mm
CL 53 120 x 120 mm
CL 54 425 x 425 mm
CL 56 145 mm
CL 57 145 mm

Trecere prin zid 
cu †eavå CL 53: 1/2

Stabilitate la temperaturå: -30° C pânå la +90° C

Rezisten†å la UV:            rezistent

REZISTENˇÅ CHIMICÅ

Presiune distructivå dupå 7 zile de påstrare în urmå-
toarele substan†e:

- acid hidracloric 3%:                                3,30 bar*
- acid sulfuric 35%:                                   3,30 bar
- acid citric 100g 1l:                                 3,30 bar
- acid lactic 5%:                                       3,30 bar*
- leßie de oxid de potasiu 20%:                   3,20 bar
- hipoclorit de sodiu 0,3g 1l:                      3,20 bar**
- apå de mare (con†inut de sare 20g 1l):       3,30 bar

*  - îngålbenire ußoarå
** - schimbarea culorii

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-03/249-2008, aplicare singularå
AT 016-04/498-2006 în sistem cu CL 50,51
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