
CARACTERISTICI

• rezistent la uzurå
• permeabil la apå (drenaj)
• rezisten†å mare la rupere
• flexibilitate ridicatå
• greutate reduså
• în combina†ie cu BT 21 (membranå hidroizolatoare)
for meazå un strat protector

DOMENII DE UTILIZARE

Membrana CA 21 de egalizare si protec†ie se foloseßte la
etanßårile orizontale ßi verticale. În combina†ie cu mem-
brana hidroizolantå BT21 “Allweather” se foloseßte ca:
• strat de protec†ie a hidroizola†iei, de ex. BT 21
“Allweather” pe panourile de termoizola†ie - ca strat de
protec†ie pentru acoperirea cu pietriß,  pe plåci de
beton sau ßapå în zonele de acoperiß plane ßi pe pere†ii
exteriori de subsol;

• strat de protec†ie a hidroizola†iei  împotriva exfolierii
sau dezlipirii benzilor de etanßare în momentul
execu†iei umpluturii de stabilizare cu påmânt ßi de pro-
tec†ie împotriva varia†iilor de temperaturå a straturilor
aflate deasupra;

• strat de drenaj la pere†ii exteriori ai pivni†ei ßi la
zidurile de rezisten†å, dar ßi pentru drenajul apei la
acoperißurile cu pante mici;

• strat de filtrare pentru plåcile de izolare termicå
acoperite cu pietriß sau la straturile de pietriß acoperite
cu påmânt. 

MOD DE APLICARE

Ceresit CA 21 membranå de egalizare ßi protec†ie poate
fi asezatå liber pe suprafe†ele orizontale dacå este
acoperitå ßi fixatå cu pietriß. Pentru fixarea într-un anu-
mit loc ßi lipirea fixå se recomandå CP 43 hidroizola†ie
elasticå. În cazul suprafe†elor verticale membrana trebuie
så fie fixatå mecanic la partea de sus a izola†iei, de ex.
cu un profil de margine. 

INFORMAˇII

Caracteristicile mai sus men†ionate se bazeazå pe expe-
rien†a practicå ßi pe examinåri tehnice. Condi†iile speci-

fice de aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele
descrise aici ßi prin urmare, utilizarea corectå a pro-
duselor noastre se aflå în afara sferei noastre de influ-
en†å. De aceea dacå existå dubii, se recomandå efectu-
area de teste pentru a avea certitudinea cå produsul
corespunde cerin†elor.
Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe
baza informa†iilor con†inute în aceasta fißå de informa†ii
sau pe baza sfaturilor verbale oferite.

În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi
pierd valabitatea.

DEPOZITARE

În pozi†ie verticalå, fårå a fi supus la presiuni exterioare.

AMBALARE

Role a 20 x 1m în saci din folie PE.

Ceresit

CA 21
Membranå de egalizare ßi protec†ie
Membranå din poliester, complet sinteticå, folositå ca strat 
de egalizare, protec†ie ßi separare
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DATE TEHNICE
Bazå: poliester 100%

Rezisten†a maximå 
la întindere: longitudinal 565 N, 

diagonal 540 N

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

Rezisten†a la rupere 
complementarå: lungime: 225 N, 

diagonal 227 N

Greutate: 250 g/m2

Grosime: aprox 1,3 mm

Lå†ime: 1 m

Culoare: alb 

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  
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