
CARACTERISTICI
• poate fi pus în operå pânå la -5° C
• pentru suprafe†e de bazå umede ßi reci 
• îmbunåtå†eßte aderen†a
• se usucå rapid
• inodor

DOMENII DE UTILIZARE
Grund BT 26 “Allweather” este un grund valoros din cau-
ciuc ßi bitum, diluabil cu apå, pentru îmbunåtå†irea
aderen†ei membranelor BT 21 “Allweather” autoadezive,
puse în operå la rece, pentru fâßiile de etanßare BT 23
“Allweather” ßi benzile de fixare Ceresit CA 21, 23.
Utilizare la interior ßi exterior:
Pe toate suprafe†ele de bazå minerale, absorbante (ca de
exemplu beton, tencuialå, B.C.A., zidårie din gresie
calcaroaså sau din cåråmidå).
• Pentru grunduirea ßi ob†inerea aderen†ei pe plåcile din
polistiren extrudat.
Suprafe†ele metalice ca aluminiu, cupru sau zinc nu au
nevoie de grunduire. 
• Pentru suprafe†e de bazå bituminoase, deteriorate de
vreme, care necesitå asanare.
În cazul pietrelor cu pori mari, de exemplu piatra ponce
ßi piatra Leca, unde se aßteaptå o aderen†å de contact
mai micå de 50%, se vor introduce alte sisteme de
etanßare, ca de exemplu paste de etanßare pe bazå de
bitum.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
BT 26 grund “Allweather” se va pune în operå doar pe
suprafe†e de bazå netede, rezistente, fårå gråsimi,
curate, uscate sau umede. Totodatå suprafa†a de bazå
trebuie så fie absorbantå, încât grunduirea så se usuce
par†ial prin absorb†ia în suprafa†a de bazå.
Suprafe†ele de bazå ude, care se recunosc dupå o
culoare închiså ßi pelicula de umiditate de la suprafa†å, se
vor trata cu Ceresit CR 65 pastå de izolare împotriva
umezelii de pe verso, cu 2 zile înainte. 
În cazul suprafe†elor de bazå ude, în condi†ii de tempera-
turå sub 0°C nu este posibilå punerea în operå.
Pentru astuparea golurilor ßi formarea închiderilor peretelui
înainte de grunduire se va utiliza mortar de repara†ii.

Muchiile se realizeazå sub formå de scafå cu o razå de cel
pu†in 4 cm. În cazul zidåriei neregulate cu numeroase
denivelåri, se va produce o tencuialå de egalizare cu mor-
tar de ciment. 
Grunduirea finalå este posibilå dupå cca 1 pânå la 2
zile, în func†ie de condi†iile climatice ßi de suprafa†a de
bazå. 
Toate suprafe†ele de bazå bituminoase rezistente trebuie
så fie periate ßi curå†ate de praf.

MOD DE APLICARE
Grundul BT 26 “Allweather” este amestecat înainte de
întrebuin†are cu apå în propor†ii de volum 1: 1 cu o
baghetå de amestecat. Stratul astfel diluat este aplicat pe
suprafe†ele de bazå uscate pânå la 0°C ßi pe cele umede
de pânå la + 5°C. 
În cazul temperaturilor mai joase de pânå la - 5°C grun-
dul se aplicå nediluat. În cazul suprafe†elor de bazå cu
pori mari, ca de exemplu piatra ponce ßi elemente cu
goluri pentru zidårie, BT 26 nu este diluat înainte de între-
buin†are.

BT 26
Grund “Allweather”
Amorså pe bazå de cauciuc ßi bitum, diluabilå cu apå folositå ca grund 
pentru membranele de etanßare, fâßiile de etanßare ßi benzile de fixare 
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Grundul se aplicå regulat pânå la satura†ie cu bidineaua.
În cazul temperaturilor foarte joase trebuie så vå asigura†i
cå suprafa†a nu prezintå ghea†å. Pentru lipirea benzii de
etanßare, grunduirea trebuie så fie complet uscatå ßi så
aibå o aderen†å suficientå pe suprafa†å. Timpii de uscare
completå depind de condi†iile climatice ßi de cele speci-
fice suprafe†ei, ca de exemplu umiditatea suprafe†ei de
bazå, umiditatea relativå a aerului. Valorile sunt redate în
datele tehnice. Impuritå†ile se vor îndepårta încå în stare
proaspåtå cu apå. Pentru punerea în operå se pot utiliza
ßi pistoale de pulverizat Airless potrivite (de exemplu
aparat de pulverizat DeP SBO, furtun HD cu diametru de
10 mm ßi cca. 25 m lungime, pistol Airless ßi duzå 445
de la firma Desoi/Kalbach).

Observa†ii

BT 26 grund “Allweather” se va pune în operå doar în
cazul în care suprafa†a de bazå este uscatå iar tempera-
turile sunt între 5°C ßi +30°C. Toate datele au fost ob†inute
la o temperaturå de +23°C ßi o umiditate relativå a aeru-
lui de 50%. În cazul altor condi†ii climatice ßi care †in de
suprafa†a de bazå se vor observa modificåri ale timpului
de uscare, precum ßi consecin†e rezultate din aceasta. În
timpul punerii în operå se vor purta månußi de protec†ie
potrivite. În cazul contactului cu materialul se va clåti bine
cu apå. Materialul uscat se va îndepårta cu solven†i, de
exemplu cu benzinå.
În cazul contactului cu ochii se va consulta medicul.

RECOMANDÅRI
Proprietå†ile amintite se bazeazå pe experien†e practice ßi
controale tehnice de specialitate. Utilizarea corectå ßi efi-
cientå a produselor noastre se aflå în afara domeniului
nostru de influen†å. De aceea se va testa produsul prin
probe suficiente.
O aderen†å cu adevårat perfectå nu poate fi ob†inutå nici
din indica†iile acestei fiße tehnice, nici dintr-o asisten†å
tehnicå oralå.
În cazul în care apar probleme, ave†i nevoie de asisten†å.
O datå cu apari†ia acestei fiße tehnice, cele anterioare îßi
pierd valabilitatea. 

DEPOZITARE
În încåperi råcoroase, dar nu înghe†ate, uscate, poate fi
depozitat 12 luni.

AMBALARE
Gåle†i din plastic de 10 kg.

DATE TEHNICE
Material de bazå: Emulsie apoaså din bitum ßi cauciuc 

cu substan†e de umplere minerale

Densitate: 1,13 kg/dm3

Rezisten†å la
temperaturå (întårit): -25° C pânå la +120° C

Rezisten†å la înghe†: -5° C 

Solvent: apå (1 : 1 pår†i de volum)

Raport de diluare: vezi capitolul despre punerea în
operå

Temperaturå de
punere în operå: -5° C pânå la +30° C

Timpi de uscare completå:
Timpii de uscare sunt dependen†i de condi†iile climatice
ßi de cele legate de suprafa†a de bazå

clima temp./umiditate timpi de uscare  
suprafa†a de bazå completå

uscatå: 20°C / 80% din suprafa†å 1 orå
5°C / 80% din suprafa†å 3 ore
5°C / 95% din suprafa†å 6 ore
-5°C / 80% din suprafa†å 6 ore

umedå 20°C / 80% din suprafa†å 2 ore
(50% 5°C / 80% din suprafa†å 6 ore
satura†ie): 5°C / 95% din suprafa†å 1 zi

-5°C / 80% din suprafa†å 1 zi

Rezisten†å la intemperii: dupå cca. 1-3 ore

Consum: în func†ie de utilizare
cca. 150 pânå la 300 g 
concentrat/m2

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  

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-03/181 - 2006
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