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Teknik Bilgi Föyü

CERESIT CR 65 DICHTSCHLAEMME
MENTO ESASLI SU YALITIM MALZEMES

TANIMI
Mineral yap ya sahip yüzeylerin suya kar  yal nda
kullan lan, sürme esasl  özel yal m çimentosu.

UYGULAMA ALANLARI
Yatayda ve dü eyde, bina ve yap  elemanlar n zemin
nemine, bas nçs z yüzey sular na kar  yal nda; içme
suyu depolar n yal nda kullan r. Ayr ca eski bina ve
yap  elemanlar n negatif yönde yal nda da kullan r.
Bas nçl  suya kar  negatif yal mda, tu la vb. yüzeylerde
kullan lmamal r. Bas nçs z yeralt  sular na kar  temel
perde duvar , balkon ve teraslarda ve slak hacimlerin
fayans alt  suya kar  yal nda kullan r.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• çme suyu depolar  için hijyen raporu vard r
• Kristalize özelliktedir
• Kapilar etki gösterir
• Üzeri boyanabilir ve s va tutar

TEKN K ÖZELL KLER
Kimyasal yap : Özel katk , çimento esasl
Kar m oran : 25 kg CR 65 toz: 6,0-6,5 lt su

25  kg  CR  65  toz:  9  kg  Ceresit
Elastik Emülsiyon

Çal ma süresi : Yakl.2 saat
Uygulama s cakl : 5°C ile 30°C aras nda
Ya mur dayan : 4 saat sonunda
Üzerinde yürünebilirlik  : 3 gün sonunda
& fayans kaplama

ilme mukavemeti : >5 N/mm2 (kuru ortam 28
gün)

Bas nç mukavemeti : > 20 N/mm2 (28 gün)
Yap ma mukavemeti :  1 N/mm2
Su bas nc  dayan : 1,5 bar (28 gün sonunda)
Su doldurma süresi : 7 gün sonunda
(havuz & depo)

UYGULAMA
•  Tüm  yüzeyler  kir,  ya ,  boya,  harç  art  gibi  yabanc
maddelerden temizlenmelidir. Brüt beton, gaz beton, ap,

va ve prekast elemanlar, uygulamadan önce mutlaka
nemlendirilmelidir. Tüm beton yüzey tamiratlar  uygun
beton tamir harc  (Ceresit CD 22) ile, tüm s va ve ap
yüzey tamiratlar  ise uygun s va tamir harc  (Ceresit CT
20) ile minimum 24 saat öncesinden tamamlanmal r.
Yatay-dü ey birle im yerleri ve kö e dönü leri Ceresit CT
20 s va tamir harc  ile pah yap lmak sureti ile
yuvarlat lmal r. Tij delikleri uygun bir sistem ile (Ceresit
CS 360 PU köpük, Ceresit CX 1) doldurulmal r.
•  Ceresit  CR  65,  temiz  suya  dökülür  ve  uygun  devirde
(400 devir/dakika) topaklar kayboluncaya kadar
kar r. Kar m 5 dakika dinlendirildikten sonra f rça
yard  ile katlar halinde uygulan r. Katlar birbirine ters
istikamette uygulanmal r. Haz rlanan kar m 2 saat
içerisinde tüketilmelidir. Yatay-dü ey birle im yerleri ve
kö e dönü lerinde iki kat yal m aras nda cam tülü, donat
filesi, vb. ta  madde kullan lmas  tavsiye edilir. 2. kat
uygulamas  öncesi, ilk kat n kurudu undan emin

olunmal r. Uygulamadan 3 gün sonra fayans dö eme
lemi ba lat labilir.

• Zemin kalitesinden emin olunmad  durumlarda ve
aderans ve fleksibiliteyi art rmak amac yla Ceresit Elastik
Emülsiyon S  Katk  ile birlikte belirtilen oranda
kar larak uygulanmas  önerilir. Ceresit Elastik
Emülsiyon katk  ile birlikte kullan mda; kar ma

ar dan su ilave edilmemelidir.
•  Taze uygulama ilk  24 saat  güne  ve yamura kar
korunmal r. Su deposu yal nda uygulamadan 7 gün
sonra depo tekrar su ile doldurulabilir. Temel perde duvar
yal mlar nda, dolgu yap rken kaplaman n zarar görmesi
engellenmelidir. Tabaka kal nl  5 mm'yi geçmemelidir.

SARF YAT

Ortam
Kal nl k
(mm)

Sarfiyat
(kg/m²)

Islak hacim (mutfak&banyo) 2 3
Bas nçs z su 2,5 4
Su deposu (h<=15 m) 3 5
Maksimum kal nl k 5 8

AMBALAJ
25 kg kraft torba

DEPOLAMA
Malzeme orijinal ambalaj nda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmal r.
Malzeme kullan ncaya kadar ambalaj ndan ç kar lmamal ,
torbalar  delinmemeli veya y rt lmamal r.
Depolanacak torbalar üzerine herhangi bir a rl k
konulmamal , üst üste dizilerek depolama durumunda, 7
torbadan fazla üst üste konulmamal r.

sa  süreli  depolamalarda  en  fazla  3  palet  üst  üste
konulmal  ve ilk giren ilk ç kar sistemiyle sevkiyat
yap lmal r. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst
üste konulmamal r.

RAF ÖMRÜ
Serin ve kuru ortamda 12 ayd r. Aç lm  ambalajlar,

zlar  s ca kapat larak uygun depolama ko ullar nda
saklanmal  ve en k sa sürede kullan lmal r.

KKAT
Ürün çimento esasl  oldu undan, su ile temas  alkali
reaksiyon verir. Cilt ve göz ile temas etmemelidir. Temas
halinde bol su ile y kanmal r.


