
CARACTERISTICI

• pentru interior
• capacitate de preluare a fisurilor
• flexibilå și impermeabilå
• placare dupå numai 4 ore
• fårå solven†i

DOMENII DE UTILIZARE

Hidroizola†ia Ceresit CL 51 “Express” este utilizatå pen
tru etanșarea suprafe†elor suport fårå rosturi, înainte de 
aplicarea placajelor de gresie și faian†å la interior. Pentru 
etanșarea tencuielilor, șapelor (inclusiv în cazul pardo
selilor încålzite) în spa†ii casnice, în încåperile cu umi
ditate periodicå: båi, dușuri, toalete, bucåtårii. Produsul 
este gata de utilizare. Ceresit CL 51 “Express” cores
punde cerin†elor de material hidroizolant cu încårcare 
moderatå.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CL 51 “Express” hidroizola†ie se aplicå pe toa
te suprafe†ele uscate, rezistente, cu capacitate portantå, 
stabile, curate, fårå decofrol, praf, mizerie. Suprafe†ele 
pråfuite trebuie curå†ate și grunduite cu CT 17. Straturile 
de vopsea trebuie îndepårtate. Suprafa†a suport trebu
ie så fie suficient netezitå și fårå fisuri. Ceresit CL 51 
“Express” se întrebuin†eazå pe suprafe†e suport mine rale, 
de exemplu beton, tencuieli și șape pe bazå de ciment, 
zidårie de cåråmidå cu rosturi pline, plåci de fibrociment. 
Poate fi aplicat pentru protejarea substraturilor sensibi
le la umiditate: șapå anhidrit asperizatå mecanic și apoi 
aspiratå cu umiditate relativå < 0,5%, BCA, șape de ni
velare, plåci de gips, gipscarton fixate în concordan†å 
cu prevederile producåtorilor, tencuieli din gips sau al
te substraturi din gips cu grosime mai mare de 10 mm și 
umiditate sub 1%. Suprafe†ele nete de ale tencuielilor tre
buie asperizate. Substraturile emi†åtoare de praf trebu
ie curå†ate cu peria și apoi amorsate cu Ceresit CT 17 
ca toate suprafe †ele absorbante. Dupå amorsare, se va 
aștepta un interval de minim 2 h.

MOD DE APLICARE

Ceresit CL 51 “Express” se aplicå nediluat, cu rola sau 
pensula. Pentru ob†inerea unui strat de protec†ie imper
meabil sunt necesare cel pu†in douå straturi cu o gro
sime totalå de aproximativ 1,0 mm. Primul strat se va 
aplica cu pensula. Stratul al doilea se va putea apli
ca dupå apro ximativ 1,5 h pe direc†ie perpendicularå. 
Fiecare strat nou trebuie aplicat când primul este uscat 
complet. La îmbinårile pere†ilor cu pardoseala, precum 
și la toate schimbårile de planuri sau rosturi de dilata†ie, 
hidroizola†ia se va întåri cu banda de etanșare Ceresit CL 
152. Banda de armare trebuie înglobatå în primul strat 
de Ceresit CL 51 “Express” cât acesta este încå proaspåt 
și acoperit apoi cu al doilea strat de material. Dupå apro
ximativ 4 h de la aplicarea celui deal doilea strat, este 
posibilå placarea cu gresie sau faian†å utilizând adezivii 
Ceresit CM 11 PLUS, CM 12, CM 15 + CC 83, CM 16, 
CM 17, CM 25, CM 29. Uneltele de aplicare și mate rialul 
proaspåt se pot îndepårta cu apå, dar cel întårit se poa
te îndepårta numai mecanic.

CL 51 “Express”
Hidroizola†ie flexibilå
Hidroizola†ie flexibilå pentru etanșare flexibilå sub placårile ceramice.
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RECOMANDÅRI 

Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la tempe
ratura de +5°C la +25°C. Toate datele men†ionate sunt 
ob†inute la o temperaturå de +23°C și umiditate relativå 
de 50%. În condi†ii diferite, întårirea poate fi lentå sau 
acceleratå. În cazul în care existå umiditate în substrat, 
aceasta trebuie îndepårtatå. De asemenea, Ceresit CL 51 
“Express” nu se va aplica în zone solicitate chimic.

ALTE INFORMAȚII

Prezenta fișå tehnicå prezintå modul de utilizare a produ
sului, precum și modul de aplicare al acestuia, înså toa
te acestea depind și de pregåtirea profesionalå a utiliza
torului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a 
practicå și verificårile practice. Condi†iile specifice obiec
tului dar și utilizarea corectå și în acest fel de succes a 
produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. 
Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea pro
dusului trebuie verificatå prin experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice de observa†ii toate cele 
anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate și 
în ambalajul original nedeteriorat. A se proteja împotri
va înghe†ului.

AMBALARE

Gåle†i de 5 și 15 kg.

DATE TEHNICE

Bazå:  Dispersie de råșini sintetice

Culoare: gri

Densitate: aprox. 1,5 ± 5% kg/dm3

Consisten†å:  pastå

Temperatura de aplicare:  de la +5°C pânå la +25°C

Timp de uscare      
primul strat:  aprox. 1,5 ore

Timp de uscare      
al doilea strat:  aprox. 2 ore

Placarea se face  dupå aprox. 4 ore de la sau 
faian†å:  aplicarea celui deal doilea 

strat

Permeabilitatea la apå     
presiune: 0,15 Mpa

Dupå 7 zile: fårå scurgeri

Aderen†å la beton:  ≥ 1,0 Mpa

Consumul pentru 
ambele straturi 1,1 kg/m²

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/1208-2011

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București, 
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå și depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro 


