
CARACTERISTICI

 X rezistent la uzură
 X permeabil la apă (drenaj)
 X rezistență mare la rupere
 X flexibilitate ridicată
 X greutate redusă
 X  în combinație cu BT 21 (membrană hidroizolatoare) for
mează un strat protector

DOMENII DE UTILIZARE

Membrana Ceresit CA 21 de egalizare si protecție se 
folosește la etanșările orizontale și verticale. În combinație 
cu membrana hidroizolantă Ceresit BT 21 “Allweather” se 
folosește ca:

 X  strat de protecție a hidroizolației, de ex. Ceresit BT 21 
“Allweather” pe panourile de termoizolație  ca strat de 
protecție pentru acoperirea cu pietriș, pe plăci de beton sau 
șapă în zonele de acoperiș plane și pe pereții exteriori de 
subsol;

 X  strat de protecție a hidroizolației împotriva exfolierii sau 
dezlipirii benzilor de etanșare în momentul execuției 
umpluturii de stabilizare cu pământ și de protecție împotriva 
variațiilor de temperatură a straturilor aflate deasupra;

 X  strat de drenaj la pereții exteriori ai pivniței și la zidurile de 
rezistență, dar și pentru drenajul apei la acoperișurile cu 
pante mici;

 X  strat de filtrare pentru plăcile de izolare termică acoperite cu 
pietriș sau la straturile de pietriș acoperite cu pământ. 

MOD DE APLICARE

Ceresit CA 21 membrană de egalizare și protecție poate fi 
asezată liber pe suprafețele orizontale dacă este acoperită și 
fixată cu pietriș. Pentru fixarea întrun anumit loc și lipirea fixă 
se recomandă Ceresit CP 43 hidroizolație elastică. În cazul 
suprafețelor verticale membrana trebuie să fie fixată mecanic 
la partea de sus a izolației, de ex. cu un profil de margine. 

INFORMAȚII

Caracteristicile mai sus menționate se bazează pe experiența 
practică și pe examinări tehnice. Condițiile specifice de 
aplicare sau de la fața locului pot fi diferite de cele descrise aici 
și prin urmare, utilizarea corectă a produselor noastre se află în 

afara sferei noastre de influență. De aceea, dacă există dubii, 
se recomandă efectuarea de teste pentru a avea certitudinea 
că produsul corespunde cerințelor.
Responsabilitatea legală nu poate fi acceptată doar pe baza 
informațiilor conținute în aceasta fișă de informații sau pe baza 
sfaturilor verbale oferite.
În cazul în care apar întrebări puteți solicita consiliere.
Prin apariția acestei fișe tehnice toate fișele anterioare își pierd 
valabitatea.

DEPOZITARE

În poziție verticală, fără a fi supus la presiuni exterioare.

AMBALARE

Role a 20 x 1m în saci din folie PE.

CA 21
Membrană de egalizare și protecție
Membrană din poliester, complet sintetică, folosită ca strat de 
egalizare, protecție și separare
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DATE TEHNICE 
Bază:  poliester 100%

Rezistență maximă  
la întindere:   longitudinal 565 N, 

diagonal 540 N

Alungire până la rupere:   lungime: 32.6%, 
diagonal 54.1%

Rezistență la rupere  
complementară:   lungime: 225 N, 

diagonal 227 N

Greutate:  250 g/m²

Grosime:  aprox 1,3 mm

Lățime:  1 m

Culoare:  alb 


