
CARACTERISTICI

 X armat cu fibre cu protecţie integrată anticorozivă
 X lucrabilitate foarte bună 
 X rezistent la îngheţ-dezgheț și la agenți chimici 
 X întărire rapidă

DOMENII DE UTILIZARE

Mortar de reparaţii monocomponent cu tehnologie XPRESS, 
pentru realizarea rapidă a reparațiilor pentru elemente din 
beton. Destinat reparării și refacerii formei inițiale a zonelor 
deteriorate ale elementelor din beton, zidăriilor și tencuielilor 
de ciment. Este potrivit pentru repararea elementelor de 
construcții industriale cum ar fi: rezervoare din beton sau 
din beton armat, stații de tratare a apei, apeducte, turnuri 
de răcire, poduri rutiere, hale cu panouri multistrat, structuri 
în cadre, structuri monolitice, camere frigorifice etc. De 
asemenea, poate fi utilizat pentru reparații în construcții civile 
cum ar fi: balcoane, terase, tavane, stâlpi, pasaje, șeminee, 
piscine și bazine de înnot rigole scurgere etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Ceresit CD 40 aderă la toate suprafeţele suport portante, 
curate, uscate, fără fisuri, care nu prezintă substanțe ce 
ar putea împiedica aderența. Suprafața betonului trebuie 
să prezinte o structură rugoasă, cu porii deschiși, pentru a 
asigura o aderență bună. Suporturile minerale se vor umezi 
în prealabil, astfel încât să se evite uscarea prematură 
a mortarului. Barele corodate de armături trebuie să fie 
decopertate de beton până în locul în care nu mai sunt 
corodate. Rugina trebuie îndepărtată prin sablare până când 
aspectul lor devine curat, apoi trebuie curățate cu jet de aer 
comprimat fără ulei. Datorită aderenței puternice a mortarului 
de umplere Ceresit CD 40, pentru suprafețe mici se poate 
renunța la aplicarea stratului de contact.

MOD DE APLICARE

Conținutul ambalajului CD 40 trebuie turnat în cantitatea 
măsurată de apă și mixat cu un mixer electric până în 
momentul obţinerii unei mase omogene, fără aglomerări.
Amestecaţi pentru aprox. 3 minute. Lăsaţi amestecul pentru 
maturare aprox. 2 minute, după care mai reamestecaţi aprox. 
1 minut. Ceresit CD 40 se poate prepara cu o consistență 

potrivită aplicării unui strat de contact. Pentru suprafețe 
mai mari se va aplica un strat de contact pe zona ce trebuie 
reparată, cu pensula sau bidineaua. Armătura se va acoperi 
pe toate părţile și pe întreaga suprafaţă în stratul aplicat. 
Suprafeţele mici pot fi reparate, în funcţie de poziţie și de 
structură, într-o singură etapă de lucru, până la o grosime de 
50 de mm a stratului.
Suprafeţele verticale cu zone mari de reparaţie și cu o 
grosime mare a stratului se vor prelucra în mai multe straturi. 
Suprafețele cu o grosime de până la 20 mm se pot realiza într-o 
singură etapă de lucru. 
Suprafeţele mari reparate cu mortar CD 40 se vor proteja 
împotriva uscării premature. Se recomandă, în vederea tratării 
ulterioare a suprafeţei, utilizarea produsului Ceresit CK 615.

INFORMAȚII

Protejaţi tencuiala proaspăt aplicată împotriva intemperiilor 
și a unei uscări rapide (de ex. grindină, îngheţ). Resturile 
proaspete de material se vor înlătura cu apă. Materialul întărit 
se va îndepărta doar mecanic.
Prelucraţi materialul în mediu uscat, la temperaturi de +5°C 
până la +30°C și în condiţiile unei umidităţi relative de sub 80 %.
Nu amestecaţi cu alte materiale, aditivi sau lianţi.

CD 40
Produs de reparații pentru beton XPRESS
Mortar de reparaţii cu protecţie anticorozivă integrată, pentru repararea 
rapidă, într-o singură etapă de lucru, a elementelor din beton în straturi cu o 
grosime de 2-50 mm



Nu utilizaţi pe suprafeţe pe bază de gips și nu prelucraţi ulterior 
cu substanţe pe bază de gips.
CD 40 conţine ciment. Reacţionează puternic alcalin cu 
umiditatea, protejaţi astfel ochii și pielea. În caz de contact, 
clătiţi bine cu apă. În cazul contactului cu ochii, consultaţi de 
asemenea un oftalmolog. 
Facem referire în special la următoarele informaţii de 
specialitate:
1. DIN 1045
2. DIN EN 1504-3
3. DIN 18350 (VOB Partea C)
4. Normativele tehnice ale altor produse CERESIT 
5.  Informaţii produs pentru GISCODE ZP1 al Uniunii 

Profesionale din domeniul Construcţiilor
Sfaturi privind siguranţa și informaţii privind eliminarea 
deșeurilor se regăsesc în fișa tehnică de securitate.

Notă
Informaţiile din acestă fișă, în special propunerile privind 
prelucrarea și utilizarea produsului, se bazează pe 
cunoștinţele și experienţa noastră. Ca urmare a multitudinii de 
materiale și a diversităţii de condiţii de lucru, în afara sferei 
noastre de influenţă, vă recomandăm să efectuaţi suficiente 
încercări pe cont propriu în vederea asigurării adaptării 
produselor noastre la procesele și scopurile de prelucrare. 
Garanţia nu se poate fonda nici pe baza acestor indicii și nici 
pe baza unei consilieri orale deoarece, într-o astfel de situaţie, 
intrăm sub incidenţa neglijenţei. Odată cu apariţia acestei fișe 
tehnice, toate celelalte ediţii anterioare își pierd valabilitatea. 
Pe lângă informaţiile din prezenta fișă tehnică și în vederea 
obţinerii unei performanţe constructive, se va ţine cont și de 
reglementările și prevederile corespunzătoare ale diferitelor 
organisme și ale uniunilor de specialitate, precum și de 
normele DIN aferente. Toate informaţiile vizează, în măsura 
în care nu este menţionat altfel, o temperatură ambientală 

și a materialelor de la +23 °C și 50 % umiditate relativă. În 
cazul unor alte condiţii climatice ţineţi cont de prelungirea sau 
scurtarea etapei de întărire, precum și de consecinţele rezultate 
ca atare.

AMBALARE:

Saci din hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bază:   combinaţie de ciment, materiale 

de umplere pe bază minerală 
și pulbere de rășină sintetică 
(cantitate redusă de crom)

Culoare:  gri

Raport de amestecare:  3,5–4,0 l apă pt. 25 kg, în 
funcţie de consistenţă

Consum:   aprox. 1,6 kg/m² la fiecare 
mm grosime strat

Timp de aplicare: aprox. 20 min. 

Timp de întărire:  aprox. 2 ore 

Temperatură de aplicare: + 5 °C până la +30 °C 

Rezistenţă la compresiune:

după 3 ore  5,0 N/mm²

după 3 zile  20,0 N/mm²

după 7 zile  35,0 N/mm²

după 28 zile  50,0 N/mm²

Rezistenţă la întindere:  după 28 zile 2,0 N/mm²

Depozitare:   închis ermetic, în spaţiu uscat și 
răcoros pentru aprox. 12 luni, 
prelucrare pe termen scurt a 
ambalajelor
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EN 1504-3:2006

Produs renovare suprafeţe betonate pentru Mortar PCC
pentru reparaţii din punct de vedere static (pe bază de ciment 

hidraulic cu polimeri modificaţi)
EN 1504-3: ZA. 1a

Rezistenţă la presiune: ≥ 45 MPa
Conţinut pe bază de clor: ≤ 0,05 %
Aderență: ≥ 2,0 MPa
Contracţie / umflare: NPD
Rezistenţă la carbonatizare: Trecut
Modul elasticitate: ≥ 20 GPa
Comportament la schimbări termice

Partea 1: ≥ 2,0 MPa
Partea 2:  ≥ 2,0 MPa
Partea 4: ≥ 2,0 MPa

Aderenţă: NPD 
Coeficient dilataţie termică: NPD 
Absorbție de apă prin capilaritate:  ≤ 0,05 kg/  

(m² x min 0,5)
Comportament la foc:  E
Substanțe periculoase:   Conformitate 

cu 5,4


