
CARACTERISTICI

• poate fi pus în operå pânå la -5°C
• pentru suprafe†e de bazå umede ßi reci 
• efect de hidroizolare instantaneu ßi impermeabil la ploaie
• autoadeziv
• prelucrat la rece
• flexibil
• astupå cråpåturile

DOMENII DE UTILIZARE

• Pentru izolarea pivni†elor, balcoanelor, loggiilor
acoperißului, teraselor, acoperißurilor plate ale gara-
jelor, spa†iilor cu umezealå, a zidurilor de sprijin ßi a
garajelor subterane. 

• Pentru etanßarea suprafe†elor orizontale ßi verticale ale
construc†iilor ßi a pår†ilor de construc†ie împotriva
umezelii podelei, a apei ßi pe construc†ia potrivitå;
stratul de izolare formeazå o cuvå închiså sau încon-
joarå construc†ia pe toate pår†ile. Se foloseßte la inte -
rior ßi exterior, ca izolare împotriva umiditå†ii care urcå
în capilare ßi ca barierå de vapori sub ßape. În cazul
pietrelor cu pori mari, de ex. piatra ponce ßi piatra
Leca, unde se aßteaptå o aderen†å de contact mai micå
de 50%, se vor introduce alte sisteme de etanßare pastå
de hidroizola†ie pe bazå de bitum.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Suprafa†a de bazå trebuie så fie netedå, rezistentå la
presiune ßi curatå. Se vor înlåtura denivelårile. Eventua -
lele neregula ritå†i trebuie så fie astupate înainte de grun-
duire cu mortar de repara†ii. În cazul temperaturilor
scåzute trebuie så vå asigura†i cå suprafa†a de bazå nu
este înghe†atå. Toate supra fe†ele de bazå minerale tre-
buie så se grunduiascå cu grund Ceresit BT 26
“Allweather”. Suprafe†ele din metal ßi ma terial sintetic nu
necesitå grunduire cu Ceresit BT 26. Suprafe†ele de bazå
ude, care se recunosc dupå culoarea închiså ßi pelicula
de umiditate de la suprafa†å se vor trata cu Ceresit CR 65
- mortar hidroizolant împotriva umezelii de pe verso. Tipul
de grunduire depinde de temperatura ßi suprafa†a de
bazå. Pentru pregåtirea suprafe†ei de bazå trebuie con-
sultatå ßi fißa tehnicå Ceresit BT 26 grund “Allweather”.

MOD DE APLICARE
Înainte de lipirea membranei se va verifica dacå suprafa†a
de bazå grunduitå este uscatå suficient (aceasta însemnând
cå grunduirea nu trebuie så se decoloreze în timpul con-
tactului) ßi dacå este capabilå de aderen†å. Astfel, se lipeßte
o fâßie micå din banda de etanßare pe grunduire, se pre-
seazå ßi se dezli peßte. În caz cå se desprinde mai mult de
50% din grundul de pe suprafa†a de bazå, acesta nu pre-
zintå o aderen†å suficientå. În acest caz, lipirea membranei
va trebui så aibå loc mai târziu. O aderen†å suficientå este
datå de desprinderea doar a pår†ii de jos a suprafe†ei de
bazå. În cazul în care lipirea are loc de diminea†å se va
observa o eventualå formare de rouå pe grunduire. Ea
poate apårea în condi†ii climatice nefavorabile, îndeosebi
în îmbinårile de la pere†i ßi postament. Deoarece în acest
caz nu se poate realiza lipirea, trebuie ca înainte så se
creeze o suprafa†å de bazå uscatå, de exemplu prin
uscare/ evaporare.
Se taie membrana Ceresit BT 21 “Allweather” pe un suport
de scândurå cu un briceag ascu†it în func†ie de mårimea ßi
lungimea cerute, iar apoi se ruleazå la loc. În toate col†urile

BT 21
Membranå hidroizolantå autoadezivå “Allweather”
Etanßare sigurå, instantanee, care poate fi aplicatå
chiar ßi pe suprafe†e de bazå umede pânå la -5°C.

Ceresit

�
Edi†ia
IULIE
2010

Pag. 101 _____negru + PANTONE 485Pag. 100 _____negru + PANTONE 348



Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, 
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå, nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web:  www.ceresit.ro  

ßi marginile se lipeßte înainte de aplicarea propriu-ziså o
fâßie de întårire latå de cca 30 cm. Aceasta poate fi decu-
patå din membrana Ceresit BT 21 “Allweather”. Membrana
se lipeßte de suprafa†a de bazå prin desprinderea simultanå
a hârtiei de protec†ie de pe toatå suprafa†a. Materialul
Ceresit BT 21 se aplicå pe pere†i pe vertical de sus în jos.
Se vor respecta urmåtorii paßi:
• Se va desprinde hârtia de protec†ie de la începutul benzii
încet ßi regulat pe o lungime de cca. 1 m ßi se va rula.

• Membrana se va aplica cu partea adezivå pe suprafa†a
de bazå ßi se va desprinde mai departe hârtia de pro-
tec†ie.

• Apoi se va presa începând din centru, de exemplu cu o
perie sau o bucatå de material textil, astfel ca bulele de
aer ßi cutele dintre suprafa†å ßi folie så fie evitate ßi så se
ob†inå imediat o aderen†å bunå.

• În final se va presa puternic întreaga bandå, de exemplu
cu o rolå de cauciuc. Se va rula cu deosebitå grijå supra-
punerea celor douå benzi, latå de cel pu†in 5 cm.

Închiderea din partea de sus a benzii se va asigura în cazul
suprafe†elor verticale cu Ceresit CA 22 Fixband sau Ceresit
CA 23 Alu-Fixband. Alternativ se pot utiliza profile de ten-
cuialå sau scânduri. Ca protec†ie pentru Ceresit BT 21 se va
utiliza Ceresit CA 21 bandå de protec†ie ßi egalizare. În
cazul utilizårii unei izolåri termice suplimentare, de exem-
plu cu plåci de polistiren extrudat, acestea se fixeazå cu
Ceresit CP 43.

Notå
Ceresit BT 21 membranå de etanßare “Allweather” se va
pune în operå doar în cazul în care suprafa†a de bazå
este uscatå iar temperaturile sunt între -5°C ßi +30°C (totußi
nu sub influen†a directå ßi puternicå a razelor soarelui).
Sistemele de etanßare autoadezive, precum Ceresit BT 21,
trebuie depozitate pe timp de varå la råcoare, deoarece
stratul de adeziv plastic se încålzeßte la cåldurå, mai ales
sub influen†a razelor soarelui, ceea ce îngreuneazå
punerea în operå. În cazul temperaturilor joase Ceresit
BT 21 se va depozita pe cât posibil la o temperaturå
medie înainte de punerea în operå. În caz cå aceste
condi†ii de depozitare ßi punere în operå pentru benzile
Ceresit BT 21 sunt respectate, acesta poate fi utilizat timp
de un an. 

RECOMANDÅRI

Toate datele au fost ob†inute la temperatura de + 20°C ßi
umiditatea relativå de 60%.
Proprietå†ile amintite se bazeazå pe experien†e practice
ßi controale tehnice de specialitate. Utilizarea corectå ßi
eficientå a produselor noastre se aflå în afara domeniu-
lui nostru de influen†å. De aceea se va testa produsul prin
probe suficiente. O aderen†å cu adevårat perfectå nu
poate fi ob†i nutå nici din indica†iile acestei fiße tehnice,
nici dintr-o asisten†å tehnicå verbalå. 
În cazul în care apar probleme, ave†i nevoie de asisten†å.
Se recomandå a se efectua probe.

DEPOZITARE
Ceresit BT 21 membranå de etanßare “Allweather” tre-
buie transportatå ßi depozitatå corect. Pânå la punerea în
operå benzile de etanßare trebuie ferite de presiune, cål-
durå ßi umiditate.
Pe timp de varå Ceresit BT 21 se va depozita, pânå la
punerea în operå, în încåperi råcoroase. În cazul tem-
peraturilor joase Ceresit BT 21 se va depozita pe cât posi-
bil la o temperaturå medie. Cutia de protec†ie se va înde-
pårta abia la locul unde se va pune în operå.

AMBALARE

Role 15 x 1 m = 15 m2 în cutie

DATE TEHNICE

Material de bazå: Folie de polietilenå rezistentå la
rupere, dublu laminatå cu masa de etanßare ßi maså
adezivå plasticå din bitum ßi cauciuc 

Culoare: negru

Dimensiuni: grosime: cca. 1,5 mm
lå†ime 1,0 m

Greutate: cca. 1,7 kg/m2

Rezisten†å la temperaturå: -20°C pânå la + 80°C

Temperaturå de punere 
în operå: -5°C pânå la +30°C

Astupare cråpåturi: ≥ 5 mm 
Procedeu de îndoire la nici o rupere, respectiv
rece la 0°C: desprindere a foliei de

etanßare de pe suport

Permeabilitate la vapori 
de apå (WDD): cca. 0,11 g/m2d 

Coeficient de rezisten†å la 
difuziune a vaporilor de apå:cca. 240000 

Valoare a grosimii stratului 
de aer echivalentå cu 
difuziunea vaporilor de apå:cca. 350 m 

Rezisten†å la presiunea apei:1 orå 7,0 bar (0,7N/mm2)

24 ore 4,0 bar (0,4 N/mm2)

72 ore 5,0 bar (0,5 N/mm2)

Comportare la incendiu: Clasa B2

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-03/318 - 2009
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