
CARACTERISTICI

• impermeabil, stabil la ac†iunea substan†elor chimice
• aderen†å puternicå
• circulabil dupå 24 ore
• nu con†ine solven†i

DOMENII DE UTILIZARE

•  Pentru montarea plåcilor de gresie sau faian†å, mar
murei, plåcilor de piatrå naturalå, clincher, por†elan, 
mozaic etc.

•  Pentru opera†ii de lipire a elementelor prefabricate, 
profilelor.

•  Utilizabil pentru interior și exterior. 
•  Special pentru zone umede și solicitate chimic, de exem

plu ins ta la†ii de spålare, sta†iuni balneare, bucåtårii 
mari, fabrici de bere, silozuri, grajduri, låptårii, bazine 
de înot, laboratoare.

•  Pentru aderen†å pe metal (metal neacoperit, respectiv 
cu strat de protec†ie împotriva coroziunii pe bazå de 
råșini epo xidice), beton, tencuieli de ciment și șape pe 
bazå de ciment (vechime minimå 28 zile), plåci de fi
brociment, plåci fibro lemnoase, placåri ceramice ante
rioare și pardoseli încålzite.

•  Utilizabil și la conducte cu apå potabilå.
•  Ceresit CU 22 este potrivit, de asemenea, pentru lucråri 

de chituire durabile și rezistente chimic.
•  Pentru determinarea exactå a modului de întrebuin†are 

corespunzåtor stabilitå†ii la ac†iunea substan†elor chi
mice consulta†i tabelul de la pag. 65.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CU 22 se aplicå pe toate suprafe†ele suport rezis
tente, cu capacitate portantå, curate și uscate, pe care nu 
se gåsesc substan†e degradate. Trebuie îndepårtate stra
turile antiaderente, mizeria și decofrolul. Unde este cazul, 
se recomandå sablarea.
În cazul existen†ei denivelårilor sau la montarea plåcilor 

ceramice cu intradosul profilat, Ceresit CU 22 se poa
te ames teca cu pânå la 15% nisip cuar†os uscat la foc de 
granu la†ie 0,2 pânå la 0,6 mm (de ex. F 36 sau H 33).
Denivelårile și golurile se șpåcluiesc cu 12 ore înainte.

MOD DE APLICARE

Ceresit CU 22 se livreazå sub forma a douå componen
te întro gåleatå. Întåritorul (componenta B) se adaugå 
solu†iei principale (componenta A) în raport de ameste
care de 1 parte întåritor la 3 pår†i solu†ie și se amestecå 
cu bormașina și un amestecåtor la cca. 400 pânå la 
800 U/min. pânå la omogenizare, cu nuan†å uniformå. 
Ceresit CU 22 se prelucreazå dupå procedeul stratu
lui sub†ire în cazul plåcilor ceramice foarte solicitate. De 
exemplu, în sta†iunile balneare, bazinele de înot se reali
zeazå hidroizolarea suprafe†ei suport cu Ceresit CE 49, 
material de etanșare flexibil pe bazå de råșini epoxidice. 
Pentru ob†inerea col†urilor și canturilor impermeabile se 
folosește Ceresit CL 152 la toate col†urile și în zona rostu
rilor de dilata†ie în mijlocul stratului de etanșare. Resturile 
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proaspete de adeziv se îndepårteazå cu apå caldå și pe
rie, iar materialul întårit se îndepårteazå numai meca
nic. Opera†iunile de chituire se pot efectua dupå 24 ore. 
Pentru opera†iuni de chituire cu Ceresit CU 22 trebuie 
urmårite indica†iile instruc†iunilor tehnice pentru Ceresit 
CE 47 și CE 48.
La placarea pe suprafe†e mari (≥ 35 m²) se vor prevedea 
rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile 
se laså în caroiaje de 6x6 m. 

ATENȚIE!

CU 22 se prelucreazå numai la temperaturi ale aerului și 
suprafe†ei suport de +10°C pânå la +25°C.
Toate datele furnizate sunt valabile la temperatura de 
+20°C și la umiditatea relativå a aerului de 60%. În ca
zul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în considerare 
scurta  rea sau întârzierea procesului de întårire. 
Ceresit CU 22 con†ine råșini epoxidice. Trebuie respecta
te aten†ionårile și måsurile de siguran†å de pe ambalaj.

RECOMANDÅRI

Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e prac
tice și examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produse
lor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De 
aceea, în cazul în care existå dubii, este necesarå efec
tua rea de probe.
Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din 
indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune, nici din con
silierea verbalå.
În cazul în care apar întrebåri, pute†i solicita consiliere.
O datå cu apari†ia acestei fișe tehnice, toate instruc†iunile 
anterioare își pierd valabilitatea. 

DEPOZITARE

Se depoziteazå cca. 12 luni în mediu uscat, ferit de în
ghe†.

AMBALARE

Gåleatå con†inând 2 componente în cantitate de 8 kg.

DATE TEHNICE 

Bazå: Råșinå epoxidicå cu  
 substan†e de umpluturå  
 și aditivi minerali 
 
Clasa R2T conform SR EN 12004:2001

Clasa: R2T

Nuan†a:  gri

Densitatea stratului  
proaspåt de mortar:  cca. 1,6 kg/ dm3

Raport de amestecare:  3 pår†i componenta A la 
 1 parte componenta B

Timp de punere în operå: cca. 90 minute

Temperatura de punere  
în operå:  +10°C pânå la +25°C

Timp deschis: cca. 90 minute

Alunecare: 0,3 mm

Circulabil: dupå 24 ore

Stabilitate la ac†iunea dupå 7 zile conform

substan†elor chimice: Tabelului de stabilitate 1.40

Stabilitate  30°C pânå la +100°C 
la temperaturå: cåldurå uscatå 

Aderen†å în mediu uscat 

dupå 28 de zile: ≥ 2,2 N/mm² 

Aderen†å dupå imersie în apå: ≥ 2,0 N/mm²  

Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: ≥ 2,0 N/mm²

Aderen†å dupå îmbåtrânire 

sub ac†iunea cåldurii: ≥ 2,0 N/mm² 

Consum orientativ: 
 
  Adâncime din†i  Consum
  cf. DIN 18 157  kg/m²

 3 mm 1,9

 4 mm 2,2

 6 mm 2,8

 8 mm 3,4

Certificare de conformitate 
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