CR 166

Shtresë hidroizoluese fleksibël, 2K
Për mbushjen e çarjeve dhe hidroizolimin e ndërtesave
dhe elementeve strukturorë

KARAKTERISTIKAT
I papërshkueshëm nga uji
Shumë fleksibël
Për bazamente normale dhe kritike
Për presion pozitiv dhe negativ të ujit ( 5 Bar-a)
Rezistente ndaj acareve
Rezistente ndaj çarjeve deri në 1 mm

FUSHA E ZBATIMIT
Ceresit CR 166 është projektuar për hidroizolim dhe mbrojtje të
lagështisë së bazamenteve minerale pa kripë. Përdoret për
presion pozitiv të ujit dhe presion negativ të ujit (<5 Bar). Përdoret
për hidroizolim të jashtëm dhe të brendshëm të bazamenteve të
qëndrueshme dhe të paqëndrueshme. Mund të përdoret për
tarraca, ballkone, kuzhina, garazhe, dhoma me lagështi, dhoma
me një prani të vazhdueshme uji, struktura nëntokësore, impiante
të ujërave të zeza, gropa septike, etj. Mund të përdoret gjithashtu
për shtrimin e brendshëm të pishinave dhe rezervuarëve me ujë
teknik deri në 50 metra të thellë . CR 166 i reziston presionit të ujit
dhe fleksibiliteti i tij lejon çarje të urave deri në 1 mm të gjëra. Kjo
veshje ngadalëson karbonizimin dhe mund të përdoret si një
shtresë kundër korrozionit për të mbrojtur betonin dhe betonin e
armuar nga ndotësit atmosferikë, por me përgatitje paraprake.
Me CR 166, është e mundur të aplikoni pllakat direkt me
përdorimin e ngjitësve fleksibël Ceresit CM 16 dhe CM 17. Për
izolimin horizontal nën tavan ose panelin e parë, rekomandohet të
vendosni një rrjetë (pesha: 60 kg/m2) midis shtresave. Mbuluesit
fleksibël Ceresit CL 50 dhe CL 51 duhet të aplikohen si një
hidroizolim i sipërfaqes që është në thelb gips ose anhidrit. Ceresit
CR 166 është i përshtatshëm për izolim të lehtë, të mesëm ose të
rëndë të klasës nga lagështia dhe depërtimi i ujit.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES
CR 166 lidhet për të gjithë bazamentet e ngurta, ngarkuese
dhe të pastra, të cilat pastrohen nga substanca që ndikojnë në
vendosjen (siç janë yndyrat, bitumi, pluhuri), d.m.th.
• beton (më shumë se 28 ditë i vjetër),
• copëza çimentoje dhe llaç (mbi 28 ditë të vjetra)
• tharjet e shpejta të çimentos CN 87 (mbi 3 ditë të vjetra)
punimet me tulla me nyje të plotë (mbi 28 ditë të vjetra).

MËNYRA E PERDORIMIT
Aplikimi me furçë: derdhni përbërësin (e lëngshëm) të materialit CR 166 në enën për përzierje, shtoni 2I ujë dhe përzieni
me një mikser me një shpejtësi të ulët dhe shtoni ngadalë
përbërësin A (pluhur).
Aplikimi me mistri: Derdhni përbërësin (të lëngshëm) të CR
166 në enë për përzierje, përzieni me një mikser me një
shpejtësi të ulët dhe shtoni ngadalë përbërësin A (pluhur).
Përzierja duhet të përzihet derisa grimcat të zhduken. Lëreni
përzierjen të qëndrojë për 5 minuta dhe më pas përzieni
përsëri shkurtimisht me një mikser. Bazamenti duhet të jetë i
njomë, por jo i lagësht përpara se të aplikoni CR 166. Veshja
e parë e CR 166 gjithmonë duhet të aplikohet me një furçë.
Shtresat pasuese (2-3 shtresa në total) mund të aplikohen me
një furçë ose mistri. Bazamenti i trajtuar duhet të mbrohet nga
rrezet e diellit direkte dhe të thahet shumë shpejt me petë.
Nëse shtresa e dytë është aplikuar me një furçë, aplikoni në
mënyrë tërthore në lidhje me drejtimin e aplikimit të shtresës
së parë, e cila është ngurtësuar, por nuk është plotësisht e
thatë. Zakonisht, veshjet pasuese mund të aplikohen pas tre
orësh. Nëse CR 166 përdoret për të mbrojtur betonin e
armuar nga karbonizimi, është e nevojshme të aplikoni një
shtresë 50 cm mbi zonën e mundshme të karbonizimit. Lidhjet
e bashkimit, qoshet, kullonet dhe depërtimet e tubave duhet të

izolohen me shirit izolues CL 52, pajisje CL 53, Veshjet CL 54 dhe
CR 166. Vendosni shiritat dhe pajisjet e mbylljes në shtresën e
parë ende të lagur me CR 166 dhe më pas mbrojini ato me një
shtresë të dytë.
Është e mundur të ecni në një sipërfaqe që është e izoluar me një
shtresë pas 3 ditësh. Edhe pas ngurtësimit të plotë, veshja izoluese
nuk duhet të ekspozohet ndaj ngarkesave të larta mekanike.

TË DHËNAT TEKNIKE
Komponenti A: Shpërndarje
sintetike neutrale e përzierjes së
rrëshirës dhe çimentos me
mbushës dhe aditivë natyralë.
Komponenti B: Shpërndarja e
polimerit (me bazë uji)

Përbërja:

Dendësia:

Komponenti A:
- rreth 1.2 kg / l
(pa tronditje)
- rreth 1.48 kg / l
(pas lëkundjes)
Komponenti B:
- rreth 1.0 kg / l

Përmasat e përzierjes: 1.
Për aplikimin e furçës:

24 kg pluhur (përbërësi A)
dhe 8lit lëng (përbërësi B)
+ 2l ujë

2. Për aplikimin me mistri:

24 kg pluhur (përbërësi A)
dhe 8l përbërës B

Koha e përpunimit:

deri në 1.5 orë

Temperatura e punimit:

+5°C deri +25°C

Mundësia e ecjes:

pas 3 ditësh

Ngjitja:

> 1,2 MPa

Forca maksimale elastike:

> 0,6 MPa

Madhësia e prerjes së mbushur:

rreth 1 mm

Përqindja e zgjatjes:

> 18%

SHËNIM
Para aplikimit, sigurohuni që të jetë arritur trashësia e kërkuar
e CR 166. Përdorni CR 166 vetëm në kushte të thata dhe
temperatura nga +5°C deri +25°C dhe nën 80% të lagështisë
përkatëse. Të gjitha të dhënat e mësipërme janë marrë në një
temperaturë prej +23°C dhe një lagështi relative prej 55%.
Duhet të kihet parasysh se në kushte të ndryshme klimatike,
tkurrja mund të jetë më e shpejtë ose e ngadalshme. CR 166
përmban çimento dhe reagon alkaline në kontakt me ujin. Për
këtë arsye, mbroni lëkurën dhe sytë. Në rast kontakti me
lëkurën shpëlajeni me ujë dhe në rast kontakti me sy, kërkoni
këshilla mjekësore. Përmbajtja e Chromium VI - nën 2 ppm
gjatë jetës së ruajtjes.

REKOMANDIMI
Mbroni sipërfaqen hidroizoluese nga tharja, ngrirja dhe
ekspozimi i parakohshëm ndaj lagështirës për të paktën 3 ditë.
Nëse është e nevojshme, mbuloni me një sipërfaqe të mbyllur.
Mos i shtoni ujë shtresës, p.sh. duke spërkatur me ujë ose duke
lagur me furça. Veshje qeramike mund të aplikohen të paktën pas
3 ditësh dhe shtresa të tjera të bojës vetëm pas 5 ditësh. Kjo fletë
teknike përcakton fushën e zbatimit të këtij materiali dhe mënyrën
e kryerjes së punimeve, megjithatë, ai nuk mund të zëvendësojë
një kontraktues profesional.
Përveç të dhënave të siguruara, aplikacioni duhet të raportohet në
përputhje me parimet e performancës dhe sigurisë. Prodhuesi
garanton cilësinë e produktit; megjithatë, ajo nuk mund të ndikojë
në kushtet dhe mënyrën e aplikimit. Në rast dyshimi, provoni
materialin në një sipërfaqe më të vogël. Fletët teknike të lëshuara
më parë bëhen të pavlefshme duke lëshuar këtë fletë teknike.

RUAJTJA

Konsumi:
Mbrojtja:
- lagështi

Trashësia
shtresa CR 166
2,0mm

Shuma e nevojshme
CR 166 (kg / m2)
rreth 3.0

- ujë pa
presion

2,5mm

rreth 4.0

- tanke

3,0mm

rreth 5.0

Max.
trashësia e
shtresës:

5,0mm

rreth 8.0

Deri në 12 muaj nga data e prodhimit kur ruhen në paleta në
kushte të thata dhe në paketim origjinal të paprekur.
Komponenti B duhet të mbrohet nga ngrirja.

PAKETIMI
Komponenti A - 24 kg thes letre
Komponenti B - 8 l bidon
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