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A-Komponent 25 kg kraft torba
B-Komponent 9 kg plastik bidon

TEKN‹K B‹LG‹LER
Kimyasal yap› : CR 68 A : Katk›lar içeren çimento

CR 68 B : Akrilik dispersiyon
Kar›fl›m oranlar› : 25 kg CR 68 A : 9 kg CR 68 B
Çal›flma süresi : Yaklafl›k 2 saat
Çal›flma s›cakl›¤› : 5°C ile 30°C aras›nda
Ya¤mur dayan›m› : 4 saat sonunda
Üzerinde yürünebilirlik : 3 gün sonunda
& fayans kaplama
Yap›flma mukavemeti : ≥ 1,5 N/mm2

Su bas›nc› dayan›m› : 1,5 bar (28 gün sonunda)
Su doldurma süresi : 7 gün sonunda
(havuz &depo)
Raf ömrü : Her iki komponent için de kuru ve

serin ortamda 12 ay

SARF‹YAT
Kullan›m Kal›nl›k Sarfiyat

(mm) (kg/m2)
Temel perde 2 3-4
Bas›nçs›z su 2 3-4
(balkon & teras)
Islak hacim 2.5 4
(banyo & mutfak)
Su deposu/havuz (h<=5 mt) 3 5
Maksimum kal›nl›k 3 5

‹K‹ KOMPONENTL‹ Ç‹MENTO ESASLI
ELAST‹K SU YALITIM MALZEMES‹
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TANIMI
• ‹ki komponentli çimento esasl› elastik su yal›t›m malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
• Yatayda ve düfleyde, mineral esasl› bina ve yap› elemanlar›n›n

suya karfl› yal›t›m›nda, pozitif yönde elastik bir yal›t›m tabakas›
oluflturmada kullan›l›r. Tu¤la vb. ve geçirimsiz yüzeylerde;
negatif yönde yal›t›m amaçl› kullan›lmaz. 5 metre'ye kadar
betonarme kullan›m suyu depolar›; yüzme havuzlar›, bas›nçl›
ve bas›nçs›z yeralt› sular›na karfl› temel perde duvarlar› ile
balkon & teras ve banyo mutfak gibi ›slak hacimlerin  fayans
alt› yal›t›m›nda rahatl›kla kullan›labilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Betonarme havuz ve su depolar› için idealdir
• Elastiktir
• 0,5 mm'e kadar çatlaklar› örter
• Üzeri boyanabilir ve s›va tutar

UYGULAMA
• Tüm yüzeyler, kir, ya¤, boya gibi yabanc› maddelerden

temizlenmelidir. Brüt beton, gaz beton, flap, s›va ve prekast
elemanlar, uygulamadan önce mutlaka nemlendirilmelidir. Tüm
beton yüzey tamiratlar› uygun tamir harc› (Ceresit CD 22) ile;
tüm s›va ve flap yüzeyler ise uygun s›va tamir harc› (Ceresit
CT 20) ile maksimum 24 saat öncesinden tamamlanmal›d›r.
Keskin kenar ve köfleler, Ceresit CT 20 s›va tamir harc› ile pah
yap›lmak suretiyle yuvarlat›lmal›d›r. Tij delikleri uygun bir sistem
ile (Ceresit CS 360 PU köpük, Ceresit CX 1) doldurulmal›d›r.

• Ceresit CR 68 A Komponenti, kullan›ma haz›r s›v› CR 68 B
Komponent'ine, kar›flt›rma halinde ilave edilip, uygun devirde
(400-600 devir/dakika) topaklar kaybolana dek kar›flt›r›l›r. Kar›fl›m
5 dakika dinlendirildikten sonra f›rça yard›m› ile katlar halinde
uygulan›r. Katlar birbirine ters istikamette uygulanmal›d›r.
Haz›rlanan kar›fl›m 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Yatay-düfley
birleflim yerleri ve köfle dönüfllerinde iki kat yal›t›m aras›nda
cam tülü, donat› filesi, vb. tafl›y›c› madde kullan›lmas› tavsiye
edilir. 2. kat uygulamas› öncesinde, ilk kat›n kurudu¤una emin
olunmal›d›r. Uygulamadan 3 gün sonra fayans döfleme ifllemi
bafllat›labilir, 7 gün sonra depo veya havuz su ile doldurulabilir.

• Ürün çift komponentli olup, s›v› Ceresit CR 68 B komponenti
kullan›ma haz›r bir katk›d›r. Uygulama taze iken (ilk 24 saat)
direk günefl ›fl›¤› ve ya¤mura karfl› korunmal›d›r. Kar›fl›ma
d›flar›dan su ilave edilmemelidir.

D‹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›d›r.


