Ceresit CL 69 Ultra-Dicht

Systémové riešenie hydroizolácie
na konštrukcie zaťťaažené vlhkosťťou
o

RRýchle
ýchle a jednoduché spracovanie,
spracovanie, dokonale
dokonale utesnený podklad – to
to je Ceresit
Ceresit CL 69
Hydroizolačné práce neboli nikdy také jednoduché,
r ýchle a spoľľa
ahlivé!
Aplikácia utesňovacej a oddeľľovacej podložky CL 69 Ultra-Dicht je veľmi jednoduchá a r ýchla. Či je
utesnenie podkladu v kúpeľni, priemyselných priestoroch alebo v saune, s CL 69 Ultra-Dicht
vašim cieľľom
o u
dosiahnete vždy nielen dokonale spoľľa
ahlivú hydroizoláciu, ale aj výrazné skrátenie pracovného času
a zjednodušenie celého procesu. CL 69 Ultra-Dicht umožňuje preskočiť technologickú prestávku schnutia
tradičnej izolačnej hmot y. Podložka má optimálne vlas tnos ti pre použitie na kritických podkladoch
a umožňuje tiež klásť voľne kladené kr ytiny s možnosťťou
následného odstránenia. V spojení s lepiacimi
o násle
malt ami a lepidlami Cer esit a ďalšími
alším sys témovými produktmi pos kytu je CL 69 Ultr a-Dicht ideálne
a
riešenie aj pre náročné projekt y.
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V interiéri je podložka CL 69 Ultra-Dicht vhodná na steny
i podlahy, v exteriéri len na podlahy.
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Okrem spoľahlivého utesnenia poskytuje podložka CL 69
Ultra-Dicht ďalšie zaujímavé možnosti využitia:
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Univerzálne
U
niverzálne riešenie
Ceresit CL 69 Ultra-Dicht možno použiť na podkladyy, ako sú:
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Zabudnit e na dlhé čak anie pri schnutí tr adičných
ut esňovacích hmôt. Izolačná a oddeľovacia podložka
CL 69 Ultra-Dicht umožňuje r ýchle kladenie.
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Viac informácií o podmienkach použitia nájdete v technickom
liste produktu.
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Utesňovacia a oddeľľovacia
podložka
왘 Vodotesná a parotesná
왘 Premosťuje trhliny
왘 Pre oblasti zaťažené vlhkosťou
왘 Na steny i podlahy
왘 Pre interiér i exteriér
왘 Žiadna doba schnutia
왘 Rýchly postup prác
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Cer esit CL 69 Ultr a-Dicht je vhodná do pries torov
silne zaťažených vlhkosťou, pre to je ju možné použiť
v najrôznejších oblastiach:
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Utesňovacia a oddeľovacia podložka Ceresit CL 69 UltraDicht je systémovo doplnená o ďalšie kvalitné produkt y:
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Dokonalá
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hydroizolácia - jednoducho!
1. Podklady musia byť
pe vné, čis té a suché.
V podkladových poteroch
sa môžu vyskytovať trhliny
a praskliny, poter však nesmie byť vyklenutý alebo
prepadnutý s možnosťou
ďalšieho pohybu. Prípadné nerovnosti vyrovnajte
zodpovedajúcimi hmotami Ceresit.

6. Následne polo žt e
na podklad ut esňovaciu
a oddeľovaciu podložku
Ceresit CL 69 Ultra-Dicht
a narežt e alebo nas tri hajt e ju na požadované
rozmer y.

2. Najprv je nutné utesniť
rohy miestnosti, prechodové a dilatačné škár y,
priechodky a podlahové
prestupy. Na to sú určené
doplnkové systémové produkt y, tesniace pásy CL
620, vnútorné a vonkajšie
rohy CL 621 a CL 622
a manžety CL 623 na steny a CL 625 na podlahy.

7. Naneste na podklad lepiacu maltu CM 16, CM
17, CM 22 alebo CM 25
zubovou stierkou (veľkosť
zubov 4 mm) a položt e
CL 69 Ultra-Dicht do maltového lôžka, kým malta
nezaschne na povrchu.
V miestach spojov dodržujt e presah min. 5 cm.
(viď. značenie na podložke) a následne dotlačte.

3. Naneste lepiacu maltu
CM 16, CM 17, CM 22
alebo CM 25 na podklad
zubovou stierkou (veľkosť
zubov 4 mm). Do eš t e
čerstvej malt y vložte rohové pr vkyy, tesniace pásy
a manž e t y a dotlačt e
hladkou stranou hladidla.

8. Jednotlivé presahy podložky zlepte a utesnite tmelom Ceresit FT 101. Tmel
aplikujte v dvoch pásoch
vedľa seba.

4. Presahy medzi jednotlivými pr vkami a pásmi
musia byť min. 5 cm. Spoje zlep t e a ut esnit e po mocou lepiaceho tmelu
Ceresit FT 101.

9. Na záver dotlačte celú
izolačnú vrstvu do malt y
gumovým valčekom alebo
hladkou stranou hladidla,
aby ste zabezpečili potrebnú rovinnosť.

5. Tmelom ut esnit e tiež
obvod prestupov a inštalačných priechodiek.

10. Na stenách možno
na takto pripravenú vrstvu
ut esnenia CL 69 Ultra-Dicht ihneď lepiť obkladové pr vky lepiacimi maltami CM 16, CM 17, CM
22 alebo CM 25.
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11. Po vytvrdnutí lepiacej
malt y š kár u jt e obklady
vhodnými š kár o v acími
hmot ami Ceresit. Škáro vaciu hmotu voľte podľa
šír ky škár y a predpokladaného zaťaženia.

12 . V prípade použitia
CL 69 Ultra-Dicht na podlahách lep t e dlažbu až
po úplnom vytvr dnutí
lepiacej malt y pod le piacou iz olačnou pod ložkou.
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V interiéri je možné CL 69 Ultra-Dicht použiť ako oddeľovaciu podložku na kritické podklady (podklady so zvyškami lepidiel,
popraskané a rôznorodé podkladyy, parket y alebo podlahové náter y) pri aplikáciách dočasných alebo časovo obmedzených,
kde požadujeme minimálnu náročnosť pri odstraňovaní dlažby. Napriek tomu, že ide o voľne kladené dlažby, utesňovacia
podložka Ceresit CL 69 aj v tomto prípade dokonale utesní podklad proti vlhkosti.
Podklady musia byť pevné, bez možnosti ďalšieho pohybu.
Podložku je nutné klásť na úplne rovný podklad. V prípade
potreby upra vt e podklad vhodnými samonivelizačnými
hmotami.
Po l ož t e p o d l ož ku s p o t reb ný m i p re s a h m i n a p o d k l a d
a pozdĺž hrán miestnosti ju zaistite proti pohybu obojstranne
lepiacou páskou. Presahy (min. 5 cm) jednotlivých čas tí
podložky zlepte a utesnite tmelom Ceresit FT 101.
Následne prilepte dlažbu lepiacimi maltami CM 16, CM 17,
CM 22 alebo CM 25.
Š k á r y m e d z i s t e n a m i a d l a ž b o u v y p l ň t e s a n i t á r ny m
silikónom CS 25 Sanitar y alebo lepiacim tmelom Ceresit
FT 101.
Pri ods traňovaní dlažby najpr v nar uš te elas tické š kár y,
napr. prerezaním, a následne dlažbu nadvihnutím uvoľnite.

Ďalšie informácie
Pre viac informácií o produkte nahliadnite do technického
lis tu produktu alebo kont aktujt e obchodno-t echnických
poradcov Ceresit.

Systémové utesnenie - jednoducho a spoľahlivo s Ceresitom

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk

