
CARACTERISTICI

 X impermeabilizare rapidă la apă, după aprox. 1,5 h
 X umplere după 2 zile
 X lucrabilitate excelentă 
 X adecvat pentru toate tipurile de sarcini de apă

DOMENII DE UTILIZARE

CP 48 este un compus de nivelare bitum-cauciuc umplut 
cu polistiren pentru impermeabilizarea suprafeţelor 
componentelor structurale împotriva tuturor tipurilor de sarcini 
de apă. Compusul etanșează foarte rapid și are nevoie de 
puţin timp pentru uscarea completă înainte de a deveni un 
strat flexibil de impermeabilizare și umplere a fisurilor. CP 
48 este adecvat și pentru impermeabilizarea rezervoarelor 
și pentru prinderea izolaţiei, panourilor de scurgere și de 
protecţie. Poate fi aplicat pe toate substraturile minerale, de 
exemplu zidărie, gipsuri de mortar din grupa P II/P III, șapă, 
beton și pe substraturile bituminoase existente. Rezistență la 
toate substanţele agresive prezente în mod natural în sol. Nu 
este adecvat pentru impermeabilizarea pereţilor expuși la 
presiunea negativă a apei.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substraturile trebuie să fie uniforme, solide, portante, curate, 
uscate sau ușor umede și fără praf sau substanţe care ar putea 
afecta priza (ex: agenţi de demulare). La temperaturi scăzute, 
asiguraţi-vă că substratul nu este acoperit cu gheaţă. Muchiile 
trebuie teșite. Acoperiţi toate colţurile interioare cu o formă de 
turnare produsă cu CT 23 mortar pentru reparaţii (raza de cel 
puţin 4 cm) sau cu CP 48 sau CN 91 mortar pentru repararea 
pereţilor și pardoselilor (raza de max. 2 cm, timp de uscare 
de cel puţin 1,5 ore). Pentru informaţii privind pregătirea 
substratului și amorsare consultaţi fișa de date tehnice a 
CP 41. După pregătirea adecvată a substratului, poate fi 
folosit, de asemenea, CO 81. Rosturile de dilatație și separare 
dintre clădiri trebuie pregătite cu CP 50 bandă de etanșare. 
Substraturile ușor umede pot fi acoperite direct fără a avea 
nevoie de amorsare, dar trebuie să asiguraţi un timp de uscare 
mai lung. Fisurile și alte deteriorări de pe suprafaţa betonului 
(> 5 mm) trebuie umplute cu mortar înainte de a aplica stratul 
de impermeabilizare.

MOD DE APLICARE

Amestecaţi CP 48 cu un burghiu cu funcţionare lentă 
(aprox. 400-600 rpm), echipat de preferinţă cu un amestecător 
ancoră. Mai întâi, amestecaţi lent componenta lichidă. Apoi 
adăugaţi toată pulberea în componenta lichidă și amestecaţi 
până la obţinerea unei mase omogene și fără cocoloașe. Timp 
de amestecare: cel puţin 2 minute. După ce stratul de amorsare 
s-a uscat, aplicaţi un strat uniform de CP 48 folosind o mistrie și 
o gletieră.
-  Dacă lucrarea este întreruptă, grosimea stratului de 
acoperire bituminoasă groasă trebuie redusă la zero. La 
reluarea lucrului, zona mai subţire trebuie să se suprapună 
cu un strat nou. Lucrul nu trebuie să fie întrerupt când sunt 
impermeabilizate colţurile și muchiile.
-  Aplicaţi cel puţin două straturi de impermeabilizare.
-  În cazul sarcinii de apă de tip „umezeală din sol și apă de 
infiltraţie fără acumulare”, aplicaţi 2 straturi ude unul peste 
altul cu o grosime totală a stratului umed de min. 3,3 mm.
-  Dacă tipul sarcinii de apă nu este cunoscut sau în cazul apei sub 
presiune, încorporaţi o pânză de ranforsare (CP 49) în primul strat. 
Înainte de a aplica al doilea strat, primul trebuie să fie uscat pentru 
a evita deteriorarea sa. Grosimea min. a stratului ud trebuie să fie 
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de 4,4 mm. Adâncimea maximă admisibilă a imersiei este de 
3 m. 
-  DIN 18 195 nu specifică straturile groase de bitum ca 
protecţie împotriva sarcinii de apă de tip „apă sub presiune”. 
Înainte de folosire, acest tip de impermeabilizare trebuie 
convenit în prealabil cu clientul proiectului de construcţie. 
Rosturi și penetrări: Rosturile de dilataţie și îmbinare dintre 
clădiri în zona de contact cu solul trebuie protejate în mod 
specializat împotriva „umezelii din sol și apei de infiltraţie fără 
acumulare”. Acest lucru este efectuat pe partea exterioară cu 
CP 50 bandă de etanșare a rosturilor sau BT 21 membrană 
de etanșare pentru toate tipurile de vreme. În cazul interfeţelor 
perete/ţeavă, această zonă este încorporată prin aplicarea 
unui strat de impermeabilizare de aprox. 5 cm de-a lungul 
lungimii ţevii. Dacă tipul de sarcină de apă este necunoscut 
sau în cazul „apei sub presiune”, ţeava trebuie prinsă cu 
CA 31/32 sau cu un racord special cu flanșă special prins 
neetanș, de exemplu de tip Doyma 4110.

RECOMANDĂRI

Trebuie prevenită scurgerea apei (ex: la baza subsolului 
sau a apei acumulate de la colţurile etajelor) sub stratul de 
impermeabilizare. În plus, stratul de impermeabilizare nu 
trebuie expus la apa care se scurge din ţevile neconectate. 
Efectuaţi întotdeauna un test de uscare completă asupra clădirii 
însăși. Gradul de uscare poate fi verificat în mod nedistructiv 
în excavaţie prin prelevarea unui eșantion de referinţă (ex: o 
cărămidă acoperită). Înainte de a reumple excavaţia, protejaţi 
stratul de impermeabilizare prin prinderea unei izolaţii sau a 
unor panouri de scurgere adecvate. Folosiţi numai nisip, nisip 
cu granulaţie fină sau un material asemănător. Umplerea și 
compactarea trebuie efectuate în straturi alternative de 30 cm 
pentru a evita alunecarea stratului de protecţie. Vă rugăm 
să vă asiguraţi că respectaţi următoarele informaţii tehnice: 
Informaţiile speciale emise de Asociaţia Constructorilor în 
GISCODE BBP 10; Directivele și regulamentele relevante emise 
de diverse organizaţii și asociaţii profesionale. Vă rugăm să 
consultaţi fișa tehnică de securitate pentru informaţii legate de 
siguranţă și eliminare.

ALTE INFORMAȚII

În afară de informaţiile oferite aici este important, de 
asemenea, să respectaţi directivele și regulamentele 
relevante ale diferitelor organizaţii și asociaţii profesionale, 
precum și standardele respective ale Institutului German de 
Standardizare (DIN). Caracteristicile mai sus menţionate 
se bazează pe experienţa practică și testarea aplicată. 
Proprietăţile garantate și utilizările posibile în afara celor 
garantate în această fișă tehnică necesită confirmarea noastră 
scrisă. Toate datele oferite au fost obţinute la o temperatură 
ambientală și a materialului de +23° C și o umiditate relativă 
a aerului de 50 % cu excepţia cazurilor în care se specifică 
altceva. Vă rugăm să reţineţi că în alte condiţii climaterice 
întărirea poate fi accelerată sau întârziată. Având în vedere 
că materialele și condiţiile pot varia cu fiecare aplicare dorită, 
și din acest motiv sunt în afara domeniului nostru de influenţă, 
vă recomandăm insistent ca în fiecare caz să se efectueze teste 
suficiente pentru a verifica compatibilitatea produselor noastre 
pentru folosirea dorită. Nu ne asumăm nicio răspundere legală 
pe baza conţinutului acestei fișe de date sau a consilierii 
verbale oferite, cu excepţia cazurilor de conduită neadecvată 
intenţionată sau neglijenţă gravă din partea noastră. Această 
fișă de date tehnice înlocuiește toate ediţiile anterioare 
relevante pentru acest produs.

DURATĂ DE DEPOZITARE 
9 luni dacă este depozitat etanș într-un loc rece și uscat.Folosiţi  

containerele deschise cât de repede posibil.

AMBALARE 
 
Componenta lichidă + componenta pulbere - 28 litri

DATE TEHNICE
Bază:	 bitum-cauciuc

Greutate	specifică	aparentă		
după	amestecare:	 0,65	kg/l

Timp	de	lucru:	 aprox.	1	oră

Timp	de	uscare	completă**:	 +	3	°C	aprox.	4	zile,		
	 +10	°C	aprox.	3	zile,		
	 +20	°C	aprox.	2	zile

Impermeabilitate	(burniţă	scurtă):	 	+	3	°C	aprox.	2	ore,	+	10	°C	aprox.	
2	ore,	+	20	°C		
aprox.	1,5	ore

Raport	de	amestec:	 	componenta	lichidă	(A)	pe	
componenta	pulbere	(B):		
3	:	1	părţi	pe	greutate

Cantitatea 
necesară conform 
DIN 18 195*:

Grosimea 
recomandată a 
stratului umed 
în mm

Grosimea 
stratului 
uscat în mm

Cantitatea 
necesară în 
l/m²

Umezeala solului, 
apă de infiltraţie 
fără acumulare:

3,3 3,0 3,3
2 straturi

Alte tipuri de 
sarcini:

4,4 4,0 4,4 
2 straturi cu 
armătură

 
Pentru prinderea izolaţiei 
și panourilor de scurgere: 1 - 2
Strat răzuit (nu se califică drept strat de acoperire  
de impermeabilizare): 1 - 2
Temperatura de aplicare: 
- substrat și aer  + 1 °C până la + 40 °C
- compus CP 48   + 3 °C până la + 30 °C
Rezistenţa la temperatură pentru  
transport și depozitare:  0 °C până la +40 °C. Protejaţi de 

îngheţ și lumina directă a soarelui.
* Cantităţile de material indicate mai sus sunt cantităţile minime și pot fi mărite 
cu 1-2 l/m², în funcţie de manopera folosită. Substraturile nefinisate sau 
neuniforme pot duce, de asemenea, la un consum mai mare.
**În funcţie de temperatură, umiditatea aerului și substrat, uscarea este 
accelerată sau încetinită.
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Membrane groase bituminoase (PMBC) modificate cu
polimeri pentru hidroizolare în structuri subterane

Reacție la foc Clasa E
Etanșeitate la apă Clasa W2A
Capacitate de acoperire a fisurilor Clasa CB2
Rezistența la apă admis
Flexibilitate la temperaturi joase admis
Stabilitate dimensională la temperaturi ridicate admis
Rezistența la compresiune Clasa C2A
Durabilitate admis
Substanțe periculoase vezi FTS


