
CARACTERISTICI
• etanßeazå porii materialului
• ußor de aplicat

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru crearea de mortare impermeabile la interior ßi exte-
r i o r .
• Pentru etanßarea tencuielilor existente pe zidårie
umedå.
• Pentru izolarea împotriva umiditå†ii solului (pardoseli
impermeabile).
• Pentru tencuieli, ßape, betoane impermeabile.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CC 92 se amestecå cu ciment în propor†ie de
1:50.
Se preparå apoi mortarul sau betonul utilizând ca liant
acest amestec, astfel:

Mortar de zidårie
Mortarele de ciment-var ßi de ciment aditivate se preparå
ßi se aplicå conform NE 012-99.

Mortar de ßapå
1 parte ciment standard aditivat cu Ceresit CC 92, 3 pår†i
nisip curat de granula†ie finå ßi mixtå. Íapa se com-
pacteazå bine pânå la ob†inerea unei suprafe†e netede ßi
lucioase, apoi se netezeßte cu drißca.

Beton 
Agregat conform curbei granulometrice cu un con†inut
ußor ridicat de nisip fin (0-0,25 mm). Dozajul minim de
ciment va fi de 350 kg/ m3 pentru betoane cu agregat
max. 32 mm sau 400 kg/ m3 pentru betoane cu agregat
max. 16 mm.
Consisten†a betonului se va ajusta în cazul folosirii vibra-
torului. 

Betonul, respectiv mortarul, se vor pune în operå dupå
tehnica de lucru cunoscutå ßi se netezesc. Dacå pe
aceastå suprafa†å se va aplica ßapå autonivelantå sau
glet ea se va asperiza ßi se va trata cu un slam de
aderen†å, la care s-a adåugat Ceresit CC 81. A se pro-

teja suprafa†a de uscarea prea rapidå ßi a se uda dacå
este necesar.

Notå:
Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o tempera-
turå a aerului ßi a suportului de la 5° C-30° C. Toate
datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate la o
tempera-turå de 20° C ßi o umiditate relativå de 6%. În
alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu
privire la perioada de prizå.
Mortarul con†ine ciment, iar dupå amestecul cu apa are
loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea
contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs
contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå
din abunden†å ßi se va consulta un medic.
În cazul supradozårii se va lua în calcul pierderea rezis-
ten†ei.

RECOMANDÅRI
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de uti-
lizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare

CC 92
Agent de impermeabilizare 
Aditiv pentru impermeabilizarea mortarelor ßi betoanelor
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a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz califi-
carea ßi pregåtirea executantului lucrårii. 

În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi execu-
tatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de
protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea
produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui
de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se reco-
mandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a
produsului.

DEPOZITARE
24 luni în spa†ii uscate ßi reci.

AMBALARE
Pungi de hârtie de 1 kg.

DATE TEHNICE
Baza: Amestec de ingrediente de 

provenien†å vegetalå ßi 
animalå ßi substan†e 
minerale.

Densitate: 0,95 kg / l

Propor†ie de amestec: 1 kg CC 92 / 50 kg ciment

Dozaj: 2% din greutatea liantului

Coeficient de absorb†ie: W24 < 0,5 kg /m2 • vt

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-03/228 - 2007
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