Sisteme Ceresit de hidroizolaþie
sub placãri ceramice

Hidroizolaþia protejeazã împotriva impac
tului apei ºi a umiditãþii, acesta fiind unul
dintre criteriile de bazã pe care trebuie sã le
îndeplineascã orice clãdire. Hidroizolaþia de
ultimã orã oferã un climat intern bine echili
brat, asigurând mediul sãnãtos în care oa
menii doresc sã trãiascã.
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Ceresit vã oferã soluþiile corecte de sistem
pentru aproape toate aplicaþiile – de la
zonele de etanºare în contact direct cu
pãmântul, lucrãri de finisãri interioare,
pânã la soluþii speciale, de exemplu facilitãþi
agricole.
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Pe baza gamei largi de produse ºi sisteme de
soluþii Ceresit, prezenta broºurã vã oferã o
vedere generalã a gamei specifice dedicate
hidroizolaþiei sub placãri ceramice.
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Produsele ºi soluþiile din aceastã gamã
sunt esenþiale dacã doriþi sã asiguraþi
funcþionarea eficientã, durata mare de
funcþionare ºi un climat interior sãnãtos al
clãdirii. Ele fac parte integrantã din sistemul
anvelopã al clãdirii.

1 Bãi ºi bucãtãrii
Aceste încãperi sunt numite de obicei “ca
mere umede” întrucât includ un sistem de
captare a apei ºi de ape reziduale. Ceresit
oferã un sistem complet de hidroizolaþie
pentru astfel de încãperi asigurând astfel o
protecþie eficientã împotriva acþiunii apei.

2 Balcoane
Expuse condiþiilor meteo nefavorabile,
balcoanele trebuie protejate solid cu aju
torul unui sistem adecvat de hidroizolaþie.
Nefolosirea unui sistem corect poate duce
la deteriorãri grave ºi este nevoie de re
novare ºi de mãsuri de remediere, proba
bil în primele 12 luni de folosire. Sistemele
Ceresit au fost proiectate special pentru
aceastã sarcinã. Acestea includ produse
pentru pregãtirea substratului, hidroizolaþii
ºi chituri pentru a garanta folosirea fãrã
probleme a balconului timp de mulþi ani.
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3 Terase
Terasele nu au doar rol decorativ ºi de rec
reere. Întrucât sunt unele dintre cele mai
solicitante ºi complexe structuri din casã
din punct de vedere tehnic, nece
sitã o
protecþie specialã. O terasã etanºã poate
fi construitã tot folosind unul dintre siste
mele de hidroizolaþie Ceresit. Aplicarea
produselor Ceresit garanteazã cã fiecare
parte a substratului este protejatã adecvat
împotriva condiþiilor meteo nefavorabile.

4 Piscine
Hidroizolaþia pentru o piscinã ºi pen
tru zona din jurul acesteia (duºuri, saune,
pasarele etc.) este deasemenea foarte im
portantã din cauza condiþiilor de mediu,
fizice ºi chimice la care este expusã orice
piscinã. În acest caz, Ceresit recomandã
folosirea unor sisteme diferite – în funcþie
de amplasare. Sistemul Ceresit este pro
iectat sã corespundã cerinþelor privitoare
la hidroizolaþia piscinelor ºi a zonelor
adiacente ale acestora.

5 Garaje ºi camere de
depozitare/pentru uz
casnic
Situate de obicei la subsol, aceste ca
mere sunt expuse enorm apei ºi infiltraþi
ilor din pãmânt. Sistemele Ceresit asigurã
o soluþie completã de hidroizolaþie care
ajutã atât la pãstrarea funcþionalitãþii cât
ºi a aspectului estetic al acestor camere.

6 Plinte ºi ziduri
Plintele ºi zidurile sunt expuse stropirii
cu apã cauzatã de ploaie sau de echi
pamentele de stropire a grãdinii. Ceresit
oferã o protecþie solidã proiectatã special
pentru hidroizolaþia acestor zone ºi pen
tru a preveni potenþialele deteriorãri.
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7 Sistemul PCC Ceresit
Betonul ºi betonul armat sunt în general
acceptate ca cele mai populare mate
riale de construcþii ºi sunt folosite în mod
special la construirea balcoanelor, tera
selor, piscinelor etc. O trãsãturã comunã
a acestor construcþii este placarea exteri
oarã cu plãci, folosite fie pe pardosealã,
fie pe ziduri. Totuºi, numeroase efecte de
mediu – combinate cu calitatea slabã a
betonului sau cu defecte structurale – pot
provoca pagube severe asupra structurii
de beton în timp. Acest lucru este valabil
în special pentru acele zone neprotejate
de un sistem adecvat de hidroizolaþie.
Aceste deteriorãri pot fi reparate cu succes
cu ajutorul sistemului PCC Ceresit.
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Deºi acoperirea ceramicã a zidurilor ºi pardoselilor este
într-adevãr impermeabilã, ea nu asigurã o barierã etanºã
100%. Mai întâi, apa se poate infiltra prin chitul de rosturi
ºi apoi prin adezivul de placare. Acest lucru poate duce pe
rând la deteriorãri provocate de apã, ºi numai un sistem de
izolaþie bine ales ºi aplicat sub plãci poate preveni astfel de
situaþii. Aceste deteriorãri nu numai cã nu pot fi vãzute, dar
pot duce la deteriorarea placajului ceramic, a pardoselii sau
zidurilor. Dacã, în plus, apa este colectatã sub suprafaþa
plãcilor, se pot dezvolta bacterii, ciuperci ºi mucegai ºi
acestea pot distruge climatul sãnãtos.
Prin urmare Ceresit recomandã instalarea unui
sistem impermeabil 100% pentru a evita infiltrarea
apei, pentru a vã proteja plãcile ceramice ºi pentru
a asigura un climat sãnãtos.

Baie, bucãtãrie, spãlãtorie – controlul complet al apei
Sunt greu de imaginat bãile, duºurile, spãlãtoriile sau
bucãtãriile din zilele noastre fãrã plãcile ceramice cu un
design deosebit. Plãcile ceramice sunt folosite adesea în
camere sau zone supuse umezelii puternice.
Totuºi, este greºit sã presupunem cã un perete
sau o pardosealã complet placatã ceramic este
impermeabilã.
Zonele critice ale pereþilor ºi pardoselilor sunt rosturile.
Acestea permit pãtrunderea umezelii ºi a apei în substrat,
cauzând deteriorãri pe termen lung. Cele mai cunoscute
tipuri de deteriorãri sunt:
— Ziduri sau pãrþi componente pline de umezealã
— Eflorescenþã la suprafaþã
— Rosturi cu crãpãturi
— Desprinderea plãcilor ceramice
Toate problemele menþionate mai sus au efecte
dãunãtoare în casele noastre, fãcând ca interiorul sã
îºi piardã aspectul estetic ºi sã devinã un loc neplãcut,
inconfortabil, de care nu ne mai putem bucura.
În general, zonele ce necesitã etanºare sunt: toþi pereþii din
interiorul cabinei de duº, pereþii din zona duºului de lângã
cada de baie ºi cel puþin 50 cm în jurul cabinei de duº, pereþii
pe care se situeazã cada ºi chiuveta (deasupra acestora
ºi pe pãrþile laterale). De asemenea, necesitã etanºare
ºi pardoselile ºi pãrþile de jos ale pereþilor (cel puþin la
20 cm înãlþime).
Aceste zone trebuie protejate prin aplicarea unor straturi
speciale de etanºare sub plãcile ceramice. Mai întâi,
etanºaþi suprafaþa corespunzãtor ºi apoi fixaþi plãcile –
acesta este principiul fundamental ce se aplicã zonelor
expuse umezelii.
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Baie, bucãtãrie, spãlãtorie – controlul complet al apei

Ceresit vã oferã sistemul corect de etanºare
cu soluþii ce vã protejeazã baia ºi bucãtãria.
Pentru ca dumneavoastrã sã vã puteþi bucura
de utilitatea ºi frumuseþea plãcilor ceramice
pentru mai mult timp.

Recomandarea sistemului Ceresit:
Zonele expuse temporar sau pentru scurt timp umezelii, de ex. cele supuse stropirii cu apã, sunt clasificate ca fãcând
parte din clasa I de expunere la umezealã. Acestea trebuie etanºate ºi acoperite astfel:
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Baie, bucãtãrie, spãlãtorie – controlul complet al apei
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1. Amorsarea suportului absorbant cu Amorsa Penetrantã 5. Aplicarea plãcilor folosind adezivul Ceresit CM 11 PLUS,
CT 17.
CM 12 sau CM 16 la 4 ore dupã aplicarea stratului 2.
2. Aplicarea hidroizolaþiei monocomponente Ceresit 6. Rosturile pe pereþi ºi pardoseli se vor chitui folosind
CL 51 “Express” cu trafaletul sau cu gletiera ca strat
chitul aquastatic CE 40 rezistent la pãtrunderea
impermeabil.
umezelii (la 48 ore dupã aplicarea plãcilor).
3. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare a pereþilor 7. Colþurile, rosturile de dilataþie ºi de îmbinare precum
trebuie etanºate suplimentar cu banda Ceresit
ºi îmbinãrile cu obiectele sanitare trebuie etanºate cu
CL 152 înglobatã în primul strat de hidroizolaþie.
Siliconul Sanitar CS 25.
4. Aplicarea stratului 2 de hidroizolaþie CL 51 “Express”
la numai 1,5 ore dupã aplicarea primului strat.

Baie, bucãtãrie, spãlãtorie – controlul complet al apei
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Balcoane durabile ºi impermeabile
Balcoanele înfrumuseþeazã aspectul exterior al clãdirilor
ºi oferã locatarilor acces direct la aer curat ºi relaxare.
Balconul este o parte exterioarã a unei clãdiri destinat
folosirii temporare, dar nu oferã sprijin pentru alte
elemente de construcþii. Caracteristica principalã a
balcoanelor este suprafaþa lor relativ micã. Fãcând
parte din clãdire numai ca acoperiºuri ºi pereþi exteriori,
balcoanele sunt uneori expuse unor condiþii meteo severe
ºi în consecinþã sunt predispuse eroziunii.
— În zilele calde, balcoanele ºi terasele orientate cãtre
sud se pot încãlzi pânã la 70°C. Iarna temperaturile
pot scãdea pânã la -30°C.
— Ploile, zãpada acumulatã ºi topitã precum ºi
fluctuaþiile mari de temperaturã pot limita uneori
considerabil utilizarea balcoanelor.
Balcoanele sunt adesea acoperite cu plãci
ceramice sau neporoase întrucât acestea sunt
uºor de întreþinut ºi creeazã un aspect plãcut.
Totuºi, nici acoperirea cu plãci ceramice nu
oferã o protecþie suficientã împotriva ploii,
zãpezii sau temperaturilor înalte.
Singura protecþie eficientã împotriva pãtrunderii apei ºi
a coroziunii betonului este garantatã prin aplicarea unui
strat flexibil de etanºare ºi prin folosirea materialelor de
construcþii adecvate.

Cea mai comunã cauzã pentru deteriorarea plãcilor
ceramice este penetrarea apei în pardosealã ºi îngheþarea
acesteia, determinând astfel desprinderea plãcilor de pe
substrat. În astfel de situaþii, ºi substratul este deteriorat
din cauza eroziunii cauzate de apa îngheþatã. Plãcile
deteriorate trebuie înlocuite. Din pãcate, în majoritatea
cazurilor, întregul substrat al balconului trebuie refãcut.
Totodatã intradosul balconului este afectat de lipsa
hidroizolaþiei astfel încât tencuiala decorativã sau
vopseaua aplicatã în aceastã zonã va fi serios afectatã.
Ceresit oferã un sistem complet proiectat
special pentru pardoselile ceramice de pe
balcoane ce garanteazã protecþie maximã
împotriva efectelor adverse ale umezelii din
fiecare strat.

Aceastã deteriorare este fie un semn de aplicare Acest sistem de hidroizolaþie este completat cu produse
neadecvatã a plãcilor, fie o pregãtire necorespunzãtoare cu grad mare de flexibilitate ºi grad mic de absorbþie
a apei. Sistemul Ceresit este adecvat pentru folosirea
a substratului.
nu doar în balcoanele noi, ci ºi pentru cele ce necesitã
renovare.
Acest lucru este indicat de:
— Un zgomot sec la lovirea plãcii
— Un sunet strident la pãºirea pe placã
— Zgârieturi ºi crãpturi ale suprafeþei plãcii.
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Balcoane durabile ºi impermeabile

Recomandarea sistemului Ceresit:
Etanºarea ºi placarea ceramicã a balconului.
Înainte de a începe etanºarea ºi placarea ceramicã a balconului dumneavoastrã, vã rugãm sã citiþi mai întâi paginile
12 ºi 13 unde veþi gãsi informaþii cu privire la sistemul de reparaþii PCC.
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Balcoane durabile ºi rezistente la apã
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1. Amorsarea betonului cu CT 17.
2. Realizarea unui mortar de pantã cu înclinaþie de 2 –
2,5 % cu mortar pe bazã de ciment cu uscare rapidã,
gen TH RS 88. La balcoanele > 4 m lungime se vor
lãsa rosturi de dilataþie cu lãþimea de 1 cm la fiecare
4 m. Rosturile se vor umple cu material de etanºare
CS 29.
3. La 5 zile dupã aplicarea mortarului de pantã se va
aplica hidroizolaþia. Se recomandã mortarul Ceresit
CR 90 cu rol de impermeabilizare a betonului.
Alternativ se poate utiliza Ceresit CL 50 ca o soluþie
rapidã sub placãri.
4. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare se vor etanºa
suplimentar cu banda de etanºare Ceresit CL 152
înglobatã în primul strat de hidroizolaþie.

5. Aplicarea stratului 2 de Ceresit CR 90 la 3 ore dupã
aplicarea primului strat. Grosimea totalã – 2,5 mm.
În cazul utilizãrii CL 50 grosimea totalã va fi de
max 1,8 mm.
6. Placarea se va face cu adezivul flexibil Ceresit CM 16
la 72 de ore dupã aplicarea stratului CR 90. Când se
foloseºte CL 50 placarea poate fi fãcutã dupã numai
3 ore.
7. Chituirea se va face cu chit flexibil, aquastatic
Ceresit CE 43 la 48 de ore dupã aplicarea plãcilor.
8. Colþurile, rosturile de dilataþie ºi îmbinare precum ºi
conexiunile cu balustradã se vor etanºa cu silicon
PU CS 29.

Balcoane durabile ºi impermeabile
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Hidroizolarea teraselor acoperite cu plãci ceramice
Terasa nu oferã doar posibilitãþi de relaxare afarã ci ºi
un element important de decorare ºi design ce defineºte
caracterul casei dumneavoastrã. Terasele sunt structuri
de tipul acoperiºurilor realizate deasupra camerelor sau
direct pe pãmânt. În afara rezistenþei la apã, terasele
trebuie izolate termic ºi trebuie sã aibã o barierã
împotriva vaporilor de apã. Formele ºi dimensiunile
teraselor variazã.
Durabilitatea unei terase depinde în principal de
hidroizolaþie, care este un punct crucial în realizarea
straturilor de terasã. De ce? Deoarece efectul de izolare
al sistemului se poate uza în timp din cauza deteriorãrilor
mecanice ale terasei sau din cauza construcþiei
defectuoase. Dacã doriþi sã sporiþi eficienþa ºi durabilitatea
sistemului dificil de terase, dublaþi hidroizolaþia.
Schimbãrile climatice sunt o mare provocare pentru
terase, în special pentru cele acoperite cu plãci ceramice
ºi situate deasupra camerelor încãlzite.
— Cea mai mare ameninþare de distrugere este adusã
de fluctuaþiile mari de temperaturã, de pânã la 100°C
în timpul anului, însoþite de deformãrile liniare ale
tuturor materialelor din straturile terasei. De exemplu,
dilatarea unei dale de beton de 6 m cauzatã de
astfel de diferenþe de temperaturi poate varia de la
6 la 12 mm.
— În plus, durabilitatea straturilor de hidroizolaþie
poate fi ameninþatã de un numãr mare de schimbãri
de temperaturã sub 0°C iarna ºi de îngheþarea apei
ºi de topire în porii materialelor minerale folosite
pentru realizarea straturilor de terasã.
Când se proiecteazã ºi se construieºte o terasã, este
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Hidroizolaþia solidã pentru terase

crucial ca aceasta sã fie realizatã astfel încât sã se
adapteze cu succes deformãrilor cauzate de schimbãrile
de temperaturã ºi în acelaºi timp sã rãmânã impermeabilã.
Eficacitatea acestor etape depinde de hidroizolaþia
adecvatã ºi de drenarea apelor, dar ºi de realizarea
corectã a rosturilor de dilataþie.
Sistemul profesionist Ceresit asigurã etanºei
tatea ºi durabilitatea terasei dumneavoastrã.

Recomandarea sistemului Ceresit:
Etanºarea ºi placarea ceramicã a teraselor.
Înainte de a începe etanºarea ºi placarea ceramicã a terasei dumneavoastrã, vã rugãm sã citiþi mai întâi paginile
12 ºi 13 unde veþi gãsi informaþii cu privire la sistemul de reparaþii PCC.
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Hidroizolaþia solidã pentru terase
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8. Etanºarea suprafeþei cu mortar de hidroizolaþie flexibil
Ceresit CR 166 bicomponent. Acesta se aplicã la
5 zile dupã realizarea ºapei de protecþie. Alternativ
se poate utiliza hidroizolaþia Ceresit CL 50. Pentru
aplicare Ceresit CL 50 necesitã 2% umiditate relativã
a suportului.
9. Rosturile de dilataþie sau îmbinare se vor etanºa
suplimentar cu banda Ceresit CL 152 care se va
îngloba în primul strat de hidroizolaþie.
10. Aplicarea stratului 2 de CR 166 bicomponent.
Stratul de hidroizolaþie realizat cu CR 166 trebuie
sã aibã o grosime totalã de 3 mm. În cazul utilizãrii
CL 50 stratul total trebuie sã aibã max 1,8 mm.
11. Placarea cu adeziv Ceresit CM 17 superflexibil.
12. Chituirea rosturilor cu chit flexibil aquastatic pe bazã
de ciment Ceresit CE 43.
13. Colþurile, rosturile de dilataþie ºi de îmbinare,
conexiunile dintre plãci ºi balustradã trebuie etanºate
cu materialul de etanºare Ceresit FT 101.

Hidroizolaþia solidã pentru terase
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1. Amorsarea suprafeþei cu grundul penetrant
Ceresit CT 17.
2. Realizarea unui mortar de pantã cu înclinaþie 2-2,5 %
cu mortar pe bazã de ciment cu întãrire rapidã, gen
TH RS 88.
3. Amorsarea suprafeþei cu Amorsa BT 26 “All-Weather”
4. Realizarea stratului de hidroizolaþie cu membranã
autoadezivã Ceresit BT 21. Se taie membrana
autoadezivã BT 21 la dimensiunea necesarã ºi se
aplicã pe suprafaþa amorsatã. Suprapunerea între
fâºiile de membranã trebuie sã fie de min 8 pânã la
10 cm. Presarea se va face cu atenþie folosind o rolã de
cauciuc. Membrana Autoadezivã BT 21 acþioneazã
ºi ca o barierã împotriva vaporilor de apã.
5. Instalarea drenajului orizontal ºi a stratului de
termoizolaþie.
6. Aplicarea unei ºape de protecþie cu grosime de minim
30 mm.
7. Pe suprafeþe mai mari de 20-25 m2, se vor tãia
rosturile de dilataþie. Rosturile se vor închide cu
etanşant siliconic Ceresit FT 101.
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O piscinã perfect “etanºã”
Piscinele devin din ce în ce mai populare în prezent. Pânã
recent acestea erau realizate în principal în centrele de
recreere, ºcoli ºi hoteluri. În prezent, numeroºi beneficiari
doresc sã aibã în casele lor piscine pentru a se pãstra în
formã, sãnãtoºi ºi relaxaþi. Pentru ca aceste facilitãþi de
recreere personalã sã funcþioneze corespunzãtor ºi sã
se ridice la nivelul aºteptãrilor proprietarilor, utilizarea
corespunzãtoare a piscinei nu este suficientã. Dacã doriþi
ca piscinele sã îºi pãstreze durata utilã de viaþã timp de
mai mulþi ani, trebuie sã luaþi în considerare anumite puncte
încã de la momentul proiectãrii ºi construirii acestora.

— Straturi flexibile pe bazã de ciment pentru piscinele
mari ºi pentru zona învecinatã cu încãlzire prin
pardosealã.
— Straturi flexibile pe bazã de ciment combinate cu
benzi de etanºare pentru piscine mici de pânã la
20 m2 ºi pentru zona învecinatã dar fãrã încãlzire prin
pardosealã.

Aceste straturi de hidroizolaþie trebuie sã reziste la
apa tratatã cu clor ºi/sau combinaþii clor-ozon ºi la alte
substanþe chimice folosite pentru curãþarea ºi dezinfectarea
piscinelor.
Executarea hidroizolaþiei sub plãci trebuie sã fie Adezivii folosiþi în piscinã ºi în camerele învecinate trebuie
un standard, deoarece numai acest lucru poate sã fie flexibili ºi pasta de ciment trebuie sã fie rezistentã la
asigura funcþionarea adecvatã a sistemului de apã ºi sã protejeze împotriva atacului microorganismelor.
piscinã ºi a tuturor materialelor de construcþii
folosite. Interiorul piscinei trebuie protejat cu un Facilitãþi învecinate piscinei
strat de etanºare atent ales, instalat direct pe
În cazul pereþilor ºi pardoselilor învecinate piscinelor ºi
suprafaþa întregii construcþii.
în cazul altor facilitãþi precum saune sau duºuri, folosiþi
Numai dupã protejarea suprafeþei din beton se pot aplica Mortarul hidroizolant flexibil CR 166 bicomponent (pentru
urmãtoarele straturi de finisare. În interiorul piscinei, pardoseli încãlzite sub plãci) sau Mortarul hidroizolant
pentru etanºare pot fi folosite doar materiale pe bazã de CR 90 Crystaliser (pentru pardoseli neîncãlzite):
minerale sau rãºinã. Instalarea stratului de hidroizolaþie în a. Aplicaþi primul strat de CR 166 bicomponent sau
primul strat de CR 90 Crystaliser pentru hidroizolaþia
interiorul piscinei este doar una dintre etapele necesare
sub plãci.
pentru menþinerea unei durate lungi de viaþã ºi pentru o
funcþionare fãrã probleme. Etanºarea corespunzãtoare b. Înglobaþi banda de etanºare CL 152 în primul strat
a tuturor facilitãþilor învecinate piscinei – precum duºuri,
când este încã umed. Banda trebuie acoperitã cu un
bãi ºi dressing-uri – este deasemenea foarte importantã.
strat.
Întrucât piscina este folositã cu diverse niveluri de apã c. Aplicaþi al doilea strat de CR 166 sau de CR 90
(plinã sau plinã pe jumãtate precum ºi restul de etape
Crystalizer acoperind întreaga suprafaþã.
intermediare) ºi în diverse condiþii de temperaturã ºi întrucât
zona învecinatã piscinei este supusã diverselor condiþii d. Aplicaþi plãcile folosind adezivul super-flexibil CM 17.
termice (cu/fãrã încãlzire prin pardosealã), se recomandã e. Chituiþi plãcile folosind chitul flexibil aquastatic
Ceresit CE 43.
folosirea exclusivã a urmãtoarelor materiale de etanºare:
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O piscinã perfect “etanºã”

Recomandarea sistemului Ceresit:

O piscinã perfect “etanºã”

Toate lucrãrile necesare pentru protejarea piscinei trebuie sã înceapã cu nivelarea pereþilor (dacã este necesarã) fo
losind sistemul PCC Ceresit. În funcþie de grosimea stratului de nivelare, se foloseºte fie un mortar de reparaþii din
ciment fin (mortar pentru straturi subþiri Ceresit CD 25) sau un mortar cu granulaþii mari (mortar pentru straturi groase
Ceresit CD 26). Se aplicã pe un strat de contact realizat dintr-un strat de Mortar “2 in 1” de contact ºi protecþie
anticorozivã Ceresit CD 30. Pentru informaþii detaliate, citiþi paginile 12 ºi 13.

3
5

2
1

2

3
4

4

1

1. Aplicarea primului strat de mortar hidroizolant flexibil
CR 166 bicomponent (pentru piscinele mici de
pânã la 20 m2 se poate aplica alternativ Mortarul
hidroizolant CR 90 Crystaliser).
Alternativ se poate utiliza hidroizolaþia Ceresit CL 50.
2. Înglobarea benzii de etanºare CL 152 în primul strat.
3. Aplicarea celui de-al doilea strat de CR 166 (pentru
piscinele mici de pânã la 20 m2 se poate aplica
alternativ CR 90 Crystalizer).
Alternativ se poate utiliza hidroizolaþia Ceresit CL 50.
4. Aplicarea plãcilor ceramice folosind adezivul flexibil
CM 25 de culoare albã sau adezivul super flexibil
Ceresit CM 17 de culoare gri.

5. Chituirea plãcilor ceramice folosind chitul flexibil
aquastatic pe bazã de ciment Ceresit CE 43.
La nivelul apei (50 cm deasupra ºi dedesubtul nivelului apei
din piscinã) se recomandã folosirea unor chituri epoxidice
cum sunt Ceresit CE 44, CE 47 sau Ceresit CE 48).
Multe piscine diferã în ceea ce priveºte numãrul de straturi
ºi calitatea izolaþiei în locuri precum colþuri sau alte locuri
de instalare. Prin urmare vã recomandãm sã folosiþi
desenele detaliate disponibile ca parte integrantã din
materialele tehnice Ceresit.

O piscinã perfect “etanºã”
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Sistemul PCC Ceresit
Protejeazã ºi reparã structurile din beton ºi beton armat
Betonul ºi betonul armat sunt considerate a fi cele mai
populare ºi solide materiale de construcþii din prezent,
fiind folosite ºi sub plãcile de pe balcoane, terase, piscine
ºi multe alte structuri. Totuºi, numeroase efecte de mediu
(ex. ploi, îngheþ sau substanþe chimice din aer), combinate
cu calitatea slabã a betonului ºi defectele structurale, în
timp pot cauza deteriorãri severe ale structurilor din beton,
în special pentru acelea care nu sunt protejate de sisteme
de hidroizolaþie. Aceste deteriorãri pot fi însã reparate cu
succes.
Ceresit oferã acum sistemul PCC (Beton din
Ciment Polimerizat) în scopul dublu de a proteja
ºi repara structurile din beton ºi beton armat.
Produsele din acest sistem proiectat special
oferã urmãtoarele avantaje principale:
— compatibilitatea cu beton cu rezistenþa slabã
la compresiune – peste C 12/15 (B 15)
— aplicabilitate foarte bunã
— aplicare cu scutire de timp – perioade scurte
de timp între aplicarea diverselor produse.
Sistemul Ceresit PCC este destinat pentru repararea fisurilor,
denivelãrilor, reprofilarea diverselor elemente din beton
precum ºi efectuarea diverselor reparaþii la structurile din
beton armat. Permite repararea structurilor de beton chiar ºi
când acestea au fost grav avariate datoritã exploatãrii sau
distrugerii sub influenþa factorilor mecanici sau agenþilor
chimici. Este potrivit pentru repararea urmãtoarelor tipuri
de structuri în construcþii: balcoane, pasaje, jgheaburi
(ºanturi) din beton armat, tavane, etc. De asemenea poate
fi utilizat la repararea elementelor de construcþii cum ar
fi rezervoare din beton sau din beton armat inclusiv staþii
de tratare a apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în
cadre, structuri monolitice (inclusiv piscine realizate din
beton armat), ºeminee, camere frigorifice.
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Sistemul PCC Ceresit

Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente
la condiþiile meteo, la sãruri ºi la reacþiile provocate de
fenomenul de îngheþ-dezgheþ a armãturilor de oþel. Au
rezistenþã bunã la apã ºi în acelaºi timp sunt permeabile
la trecerea vaporilor. Nu sunt influenþate negativ de
procesul de carbonizare a armãturii ºi de aceea contribuie
semnificativ la extinderea duratei de viaþa a construcþiei. A
nu se utiliza la repararea betonului uºor.
În afarã de faptul cã oferã o bunã rezistenþã la apã ºi o
bunã difuzivitate, acestea acþioneazã ºi ca o barierã de
carbonizare ºi astfel ajutã la prelungirea duratei de viaþã a
structurilor. În plus, produsele de umplere – mortar CD 25
pentru straturi subþiri, mortar CD 26 pentru straturi groase
– pot fi aplicate prin pulverizare folosind metoda uscatã
(beton torcretat).

Recomandarea sistemului Ceresit:

1
2
3

4
5

5

Sistemul PCC Ceresit
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5

1. Pregãtirea suprafeþei. Betonul corodat
ºi carbonatat ºi orice elemente
neconsolidate sau straturile anterioare de
tencuialã ºi izolaþie trebuie îndepãrtate
pânã când se obþine o suprafaþã fãrã
crãpãturi, portantã, curatã, lipsitã de orice
suprafaþã ce ar putea afecta adeziunea.
Dupã curãþarea suprafeþei de beton,
trebuie evaluate crãpãturile ºi golurile.
2. Se aplicã mortar de protecþie anticorozivã
ºi de contact “2 in 1” CD 30 (cu o
consistenþã de vopsea), dar nu mai târziu
de 3 ore dupã procesul de curãþare sau
sablare.
3. În cazul în care coroziunea oþeluluibeton este atât de avansatã încât
trebuie înlocuite unele bare, acestea
pot fi fixate cu ciment cu întãrire rapidã
Ceresit CX 5.
Dupã aceastã operaþiune, barele trebuie
acoperite deasemenea cu un strat de
CD 30.
4. Realizarea unui strat de contact.
Mortarul de protecþie anticorozivã ºi
de contact CD 30 trebuie netezit pe
substratul de beton curat, umed ºi pe
oþelul-beton protejat anterior. Urmãtorul
strat de mortar trebuie aplicat dupã
uscarea stratului de contact, adicã atunci
când mortarul este încã puþin umed
(30-60 min dupã aplicare).
5. Umplerea golurilor ºi a crãpãturilor.
În funcþie de adâncimea crãpãturilor/
golurilor în beton, se poate folosi
unul dintre cele douã mortare de
umplere: mortar pentru straturi groase
CD 26 pentru o grosime a stratului între
30-100 mm cu o singurã aplicare sau
mortar pentru straturi subþiri CD 25 pentru
o grosime a stratului între 5-30 mm cu o
singurã aplicare. Atât Mortarul pentru
straturi groase CD 26 cât ºi mortarul
pentru straturi subþiri CD 25 pot fi folosite
ca strat final.
6. Netezirea suprafeþei. Aplicaþi filer fin
CD 24 pentru repararea betonului cu o
grosime a stratului de pânã la 5 mm ºi
pentru a realiza o suprafaþã netedã de
beton.
7. Protecþia depinde de urmãtoarele condiþii:

— Protecþie împotriva condiþiilor meteo ºi a substanþelor agresive din
aer. Când suprafaþa este expusã doar influenþelor atmosferice, în
principal coroziunii ºi carbonizãrii, este suficientã folosirea vopselei
acrilice decorative ºi de protecþie CT 44.
— Protecþie împotriva agenþilor chimici agresivi. Când suprafaþa este
expusã unor lichide cu o valoare a pH-ului de la 4,5 la 13,5 (ape
menajere, bãlegar) sau în cazul rezervoarelor de apã de pânã
la 20 m adâncime, piscine ºi terase, este necesarã acoperirea
structurii cu strat impermeabil flexibil CR 166.

Sistemul PCC Ceresit
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Garaje ºi camere de depozitare/ Plinte ºi ziduri
pentru uz casnic
Plintele ºi zidurile sunt expuse stropirii cu apã cauzate
Situate de obicei la subsol, aceste camere sunt expuse
apei ºi infiltraþiilor din pãmânt. Sistemele Ceresit asigurã
o soluþie completã de hidroizolaþie care ajutã atât la
pãstrarea funcþionalitãþii cât ºi a aspectului estetic a aces
tor camere.

de ploaie sau de echipamentele de stropire a grãdinii.
Ceresit oferã o protecþie solidã proiectatã special pentru
hidroizolaþia acestor zone ºi pentru a preveni potenþialele
pagube.

Recomandarea sistemului Ceresit

Recomandarea sistemului Ceresit
1.

2.

3.

4.
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1. Aplicarea primului strat de mortar hidroizolant rigid
Ceresit CR 65 pe substratul umed pentru a realiza un
Aplicarea primului strat de mortar hidroizolant CR 90
strat impermeabil.
Crystaliser pe perete. În cazul pardoselilor se va folosi
mortarul hidroizolant flexibil CR 166 bicomponent sau 2. Aplicarea celui de-al doilea strat de CR 65.
Ceresit CL 50.
3. Dupã 7 zile, se pot fixa plãcile de clincher folosind
adezivul CM 16 sau se poate aplica tencuialã,
Aplicarea celui de-al doilea strat de hidroizolaþie
ex. Ceresit CT 77.
CR 90 pe perete ºi respectiv mortarul flexibil CR 166
pe pardosealã imediat ce primul strat s-a întãrit dar cât
este încã puþin umed.
Placarea cu adeziv flexibil Ceresit CM 16 dar nu mai
devreme de 3 zile dupã aplicarea celui de-al doilea
strat de CR 90 respectiv CR 166. În cazul utilizãrii
Ceresit CL 50 placarea se poate face dupã numai 3 ore.
Chituirea rosturilor pe pereþi ºi pardoseli cu chitul flexibil
aquastatic Ceresit CE 40. Pentru rosturi mai mari la
pardoseli se va folosi chitul flexibil aquastatic Ceresit CE 43.

Garaje ºi camere de depozitare / pentru uz casnic – Plinte ºi ziduri

Piscine lungi de
pânã la 20 m2

Piscine

+

+

+

+

+

+

+

Garaje/camere
de deservire

Terase

+

Postamente

Balcoane

Bãi / bucãtãrii

Tabel de recomandare a sistemului Ceresit
Hidroizolaþie:
CL 50

Hidroizolaþie flexibilã 2C

CL 51

Hidroizolaþie lichidã 1-C

+

CL 152

Bandã de etanºare

+

CR 65

Mortar hidroizolant rigid

+

+

CR 90 Crystaliser

Mortar de hidroizolaþie cu cristalizare

CR 166

Mortar de hidroizolaþie flexibil

+
+

+

BT 21

Membranã autoadezivã

+

BT 26

Amorsã pe bazã de bitum

+

+
+

+

Adezivi ºi chituri de rosturi:
Adeziv cu formulã îmbunãtãþitã pentru interior ºi exterior

+

CM 12

Adeziv elastic

+

CM 16

Adeziv flexibil

CM 17

Adeziv superflexibil

+
+

+
+

+

+

+

+

+

CM 25

Adeziv superflexibil alb

CE 40

Chit de rosturi flexibil aquastatic

CE 43

Chit de rosturi flexibil aquastatic

+

+

TH RS 88

Mortar de reparaþii

+

+

CT 17

Amorsã penetrantã

+

+
+

+

+

Reparare ºi amorsare:
+

+

Elemente de etanºare:
CS 29

Silicon poliuretanic

CS 25

Silicon sanitar

+

+

+

Sistemul PCC pentru
reparaþii ºi renovãri:
CD 24

Filer pentru repararea betonului de pânã la 5 mm (straturi)

+

+

+

+

CD 25

Mortar pentru repararea betonului fin de la 5 la 30 mm (straturi)

+

+

+

+

CD 26

Mortar pentru repararea betonului de la 30 la 100 mm (straturi)

+

+

+

+

CD 30

Mortar “2 în 1” de protecþie anticorozivã ºi contact

+

+

+

+

Garaje ºi camere de depozitare / pentru uz casnic – Plinte ºi ziduri
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