
CARACTERISTICI

• impermeabil
• flexibil
• autoadeziv
• rezistent la ac†iunea razelor soarelui
• compatibil cu bitumul

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru interior ßi exterior
CA 23 bandå pentru fixare din aluminiu se foloseßte ca
bandå de închidere ßi fixare a izola†iei, complementar cu
suprafe†ele hidroizolate cu produse pe bazå de bitum (de
exemplu BT 21 membranå hidroizolantå), ca etanßare de
ca påt a hidroizola†iilor (montarea de geamuri), în con-
struc†ia de mansarde de sticlå ca bandå universalå de
izolare ßi reparare, ca barierå de vapori. 

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Bazele trebuie så fie solide, uscate ßi fårå substan†e anti-
ade-rente. CA 23 aderå fårå amorsaj pe toate supra -
fe†ele ne te de neabsorbante (aluminiu, tablå zincatå, poli-
stiren, plexiglas, policarbonat, sticlå ßi pe membranele
hidroizolante pe bazå de bitum (ex. pe BT 21). Pentru
îmbunåtå†irea aderen†ei pe suprafe†ele minerale absor -
bante (ex. beton, fibro-ciment, tencuialå, zidarie sau
beton poros) se recomandå amorsarea suprafe†ei cu
BT 26 grund pe bazå de bitum. În acest caz se va låsa
så se aeriseascå aprox. 60 de minute.

MOD DE APLICARE

Dupå dezlipirea foliei de protec†ie, CA 23 se aplicå pe
suprafa†a de bazå ßi se apaså cu grijå. Se ob†ine un
rezultat mai bun dacå se foloseßte o rolå de presare. 
Notå:
Banda de fixare din aluminiu CA 23 nu se va prelucra
decât în condi†ii uscate ßi la temperaturi de +5°C pânå la
+30°C (nu în båtaia soarelui). Toate datele numite au fost
stabilite la tempe ratura de +23°C ßi în condi†iile umiditå†ii
relative a aerului de 50%.
La temperaturi mai joase substan†a adezivå este mai
pu†in vâscoaså ßi aderentå, iar la temperaturi mai ridi-
cate mai moale ßi mai aderentå.

RECOMANDÅRI
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 continute în aceastå 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.

Ceresit

CA 23
Bandå de fixare din aluminiu
Pentru muchiile ßi capetele hidroizola†iei ßi pentru 
repara†ii la bariera de vapori.
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DEPOZITARE
CA 23 trebuie transportat ßi depozitat în pozi†ie verticalå.
Pânå la prelucrare, benzile vor fi protejate de presiune,
cål durå ßi umiditate. În cazul temperaturilor din miezul
verii, CA 23 trebuie depozitat pânå la prelucrare în spa†ii
råco roase. În cazul temperaturilor mici, banda va fi
depozitatå pânå la prelucrare în spa†ii cu temperaturå
medie. 

AMBALARE

Role (25 m) : 100 x 1,2 mm
Role (5 m) : 90 x 1,2 mm

DATE TEHNICE

Bazå: maså de cauciuc bituminos, 
întårit pe o parte cu folie de 
plastic-aluminiu.

Culoarea suprafe†ei 
de aluminiu: argintiu

Culoarea adezivului 
ßi a masei de izola†ie: negru

Grosime: aprox. 1,2 mm

Rezisten†a la temperatura: -30°C pânå la + 80°C

Temperatura de prelucrare: +5°C pânå la +30°C

Coeficientul de rezisten†å 
la difuziunea apei: aprox. 600 000 

Valoarea de echivalen†å a 
difuziei vaporilor de apå: 
grosimii stratului de aer: aprox. 900 m 

Comportament la ardere: Clasa de material 
de construc†ie B 2

Rezisten†a la 
razele soarelui: rezistent

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