
CARACTERISTICI
 X rezistent la apă
 X fixare ultra-rapidă
 X întărire în 3 minute
 X nu conține cloruri
 X nu își modifică volumul

DOMENII DE UTILIZARE

 X  Pentru lucrări de etanșare foarte rapidă a structurilor de 
zidărie și beton.

 X  Pentru umplerea spărturilor cauzate de scurgeri de apă.
 X  Pentru etanșarea fisurilor la țevile de apă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

CX 1 se folosește pentru orice tip de lucrare de etanșare a struc-
turilor de beton, a tencuielilor pe bază de ciment, a zidăriilor și 
a șapelor de ciment. Substratul trebuie să fie solid, portant, cu-
rat, fără substanțe care ar putea împiedica aderența.
De asemenea, trebuie să fie rugos, cu pori deschiși.
Dacă este necesar, udați suprafața în prealabil.

MOD DE APLICARE

Amestecați CX 1 cu apă, în proporție de 3:1 părți de volum. 
Aplicați cimentul imediat după omogenizare – nu îl amestecați 
prea mult. CX 1 poate fi aplicat ca atare, în stare uscată, pen-
tru a opri scurgerea apei. Timpul de priză pentru CX 1 este de 
numai 1 minut, devenind solid după 3 minute.

ATENȚIE
CX 1 poate fi folosit numai la temperaturi de la +5°C  până 
la +30°C. La nevoie, luați măsuri corespunzătoare, de 
exemplu folosiți apă caldă dacă temperatura mediului de lucru 
este prea scăzută. 
A nu se amesteca cu alte materiale, aditivi sau lianți. 
CX 1 conține ciment și reacționează cu apa, producând o 
soluție alcalină. Așadar, protejați-vă ochii și pielea.
În cazul contactului cu pielea, clătiți bine zona cu apă.
În cazul contactului cu ochii, solicitați imediat asistență 
me dicală. Pentru tipuri de lucrări speciale, care nu au fost 
menționate mai sus, folosiți alte produse Ceresit.

RECOMANDARI

Toate caracteristicile menționate mai sus se bazeazæ pe 
experiențe practice øi pe verificæri aplicate. Alte proprietæți ga-
rantate øi posibile utilizæri, în afara celor menționate în aceastæ 
fiøæ informativæ, necesitæ confirmarea noastræ în scris. În lip-
sa altor specificații contrare, datele oferite au fost obținute la o 
temperaturæ înconjurætoare øi a materialelor de +23°C øi la un 
procent relativ de umiditate a aerului de 50%. În alte condiții cli-
matice, întærirea se poate accelera sau întârzia.
Informațiile øi recomandærile speciale privind manevrarea 
øi utilizarea produselor noastre, se bazeazæ pe experiența 
noastræ profesionalæ. Materialele øi condițiile pot varia la fie-
care aplicație, de aceea væ recomandæm ca pentru fiecare caz 
în parte sæ efectuați testele corespunzætoare. Nu vom fi traøi la 
ræspundere în baza prezentei fiøe tehnice sau a oricærei suges-
tii comunicate verbal, doar în cazul neglijenței sau al unui com-
portament neadecvat intenționat din partea noastræ.

CX 1
Ciment cu întărire ultra-rapidă 
Pentru izolarea scurgerilor de apă

159



DEPOZITARE

12 luni dacă este închis etanș și depozitat în loc răcoros și us-
cat. Odată ambalajul desfăcut, se recomandă utilizarea produ-
sului în cel mai scurt timp posibil.

AMBALARE

Sac de 1 kg, găleată din plastic de 6 kg și 14 kg.

DATE TEHNICE
Bază:   amestec de ciment cu conținut 

redus de Cr

Densitate pulbere:  1,32 kg/ dm³ 

Timp de aplicare:  aprox. 50 de secunde 

Temperatură de aplicare:  între + 5°C și + 30°C

Proporție de amestec:   aprox. 0,3 l apă la 1 kg aprox. 
3 părți de volum CX 1: 1 parte 
de volum de apă

Rezistență la compresiune (DIN 18 555):

după 6 ore  �12,5 N/ mm²

după 24 ore  �18,0 N/ mm²

după 28 zile  �35,0 N/ mm² 

Rezistență la încovoiere (DIN 18 555):

după 6 ore  �2 N/ mm²

după 24 ore  �3 N/ mm²

după 28 zile  �8 N/ mm² 

Cantitate necesară:  aprox. 1,6 kg/l volum cavitate


