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|n timpul aplic`rii asigur`]i-v` c` temperatur` substratului
este de cel pu]in 3°C peste punctul de rou`.
CD31 con]ine isoforondiamin` [i r`[ini epoxidice. Agentul
de \nt`rire (componenta B) este caustic. Solu]ia de baz`
(componenta A) irit` ochii [i pielea [i poate produce sensi-
bilizare. Purta]i m`nu[i de protectie [i ochelari de protec]ie
(pentru protejarea fe]ei) \n timpul aplic`rii. La contactul cu
substan]a cl`ti]i bine cu ap`. Dac` nu v` sim]i]i bine sau \n
cazul unui contact la nivelul ochilor, consulta]i imediat
medicul.

|n afar` de informa]iile furnizate \n aceasta bro[ur`, este
important s` se respecte indica]iile [i reglement`rile rele-
vante ale diverselor organiza]ii [i asocia]ii comerciale.
Amestecarea [i aplicarea sunt facilitate dac` produsul este
depozitat \ntr-un loc cald iarna [i r`coros pe timp de var`,
c~nd sunt temperaturi ridicate.
Caracteristicile garantate se bazeaz` pe experien]a practic`
[i pe testele efectuate. Condi]iile specifice locului [i
aplic`rii respective pot fi diferite de cele prezentate aici [i
astfel, utilizarea corect` a produselor noastre dep`[esc
sfera noastr` de influen]`.
Dac` sunt nel`muriri, utilizatorul trebuie s` fac` suficiente
teste pentru a se asigura c` produsul corespunde cerin]elor.
R`spunderea juridica nu poate fi acceptat` doar \n baza
con]inutului acestei fi[e tehnice sau a oric`rei consilieri
verbale acordate.
Aceasta fi[` tehnic` le exclude pe toate cele elaborate anterior.

Culoare: gri 

Durata de depozitare de aprox. 12 luni \n loc uscat,
r`coros [i ferit de \nghe].

Recipient de tabl` de 1 kg cu dou` componente.

Baza: r`[in` epoxidic` 

Densitate: 1,4kg/dm3

Vascozitate: 12000mPas

Propor]ie la amestecare: 4 p`r]i dup` greutatea 
componentei A la 
1 parte dup` greutate 
a componentei B

Timp de aplicare: aprox. 90 minute la + 10°C
aprox. 50 minute la + 20°C
aprox. 20 minute la + 30°C

Temperatura de 
punere \n opere: de la +10° C p~n` la +30° C

Rezisten]a la temperatur`:
(mediu umed) - 30° C p~n` la +80° C 
(mediu uscat) - 30° C p~n` la +120° C 

Consum: aprox. 1,4 kg/dm3 volume 
de cavitate respectiv 

1,4 kg/m2 per mm 
de grosime al stratului.

aprox. 0,3 p~n` la 0,5 kg/m2

c~nd se folose[te ca 
acoperire sau ca 
punte de aderen]`.

Timp de uscare: 3 p~n` la 6 ore

Circulabil dup`: 24 ore

Capacitate portant`: dup` 3 zile

Rezisten]a la smulgere: aprox. 3,0N/mm2 pe beton
aprox. 8.0N/mm2 pe otel
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• putere mare de umezire
• v~scozitate redus`
• f`r` solventi
• dou` componente
• fluaj ridicat

Pentru injectarea fisurilor din betoane [i [ape de ciment.
Pentru fisurile verticale [i orizontale.
Pentru injectarea [apelor care prezinta goluri dedesubt [i a

pardoselilor din beton.
Pentru elementele din beton care au cel pu]in clas` de cali-

tate B 250.

Nu se utilizeaz` pentru etan[area fisurilor \n mi[care, ros-
turilor de lucru sau a pantelor cu fisuri - pot ap`rea noi
fisuri!

Ceresit CD 32 ader` pe orice elemente din beton [i sape de
ciment de bun` calitate, portante, cur`]ate de praf [i bine
uscate (umiditatea rezidual` < 5 %). Preg`ti]i suprafe]ele
cu fisuri printr-o cur`]are mecanic` atent` [i r`zui]i cu
aten]ie fisurile deschise.

Marca]i g`urile de sond` la aproximativ 30 de cm. introduc~nd
cuie de o]el. Acoperi]i \ntreaga fisur` cu Ceresit CD 31 p~n` la
punctul de satura]ie sau nivela]i cu Ceresit CX 5.

Dup` ce CD 31 sau CX 5 s-a \nt`rit, scoate]i cuiele de o]el
[i face]i g`uri ad~nci de aproximativ 5 cm (diametrul tre-
buie s` fie \n func]ie de diametrul pacherului) [i cur`]a]i cu
aer comprimat.
|n cazul [apelor care prezint` goluri dedesubt, face]i g`uri
[i \n substratul de sus]inere din beton.

Ceresit CD 32 se livreaz` sub forma a dou` componente
\ntr-un singur bidon. Ad`uga]i o parte de \nt`ritor (compo-
nenta B) la 2 p`r]i de solu]ie de baz` (componenta A) [i

amesteca]i cu ajutorul unui amestec`tor electric cu palete, la
aproximativ 400 rpm p~n` la omogenizare. Asigura]i-v` c`
mixtura are o culoare uniform`, f`r` stria]ii. Durata de p`strare
\n bidon a adezivului depinde foarte mult de temperatur`.

Introduce]i pacherul cu autoetan[are \n partea de jos a g`urii
de sond`. Injectati Ceresit CD 32 p~n` c~nd rasina de injec-
tie iese pe la urm`toarea gaur`. Apoi, introduce]i un al
doilea pacher \n aceasta gaur` de sonda [i injectati \n acela[i
mod. Pacherele utilizate pentru injectare ram~n \n gaura de
sonda p~na c~nd se \ntareste r`[ina.

Pentru opera]iunea de injec]ie, utiliza]i un dispozitiv f`r` aer
sau, pentru lucr`ri mai mici, un dispozitiv manual de injec]ie
(de ex. o pomp` de uns) sau un recipient de presiune. 

Cur`]area instrumentelor
C~t este umed, Ceresit CD 32 poate fi \ndep`rtat, pe durata
timpului de punere \n oper`, dac` este necesar, cu o perie;
dupa \nt`rire, nu mai este posibil` dec~t \ndepartarea
mecanic`.

CD 32CCDD  3322 5.32.5 - 91

R`[in` de injec]ie epoxidic`.
R`[in` epoxidic` bicomponent`, transparent`, cu aderen]` puternic`, pentru injectarea fisurilor.
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Aten]ie!
Aplicati Ceresit CD 32 \n condi]ii uscate [i la o temper-
atur` cuprins` \ntre + 10 °C si + 30 °C [i la o umiditate rel-
ativa mai mic` de 80%.

Toate datele prezentate au fost ob]inute la o temperatur` de
+ 23 °C [i o umiditate relativ` a aerului de 50%. |n condi]ii
climatice diferite, trebuie s` se ia \n considerare accelerarea
sau \ncetinirea \nt`ririi [i consecin]ele respective.

|n timpul aplicarii, asigurati-v` c` temperatura suprafe]ei
este cu cel pu]in 3 °C  deasupra punctului de rou`.

O umezeal` relativ mare a suprafe]ei va reduce puterea
adezivului.

Ceresit CD 32 con]ine r`[ini epoxidice. |nt`ritorul (compo-
nenta A) este caustic. Solu]ia de baz` (componenta B) irit`
ochii [i pielea. Este posibil` o reac]ie alergic`. Purta]i
m~nu[i de protec]ie [i ochelari de siguran]` (protec]ia
fe]ei). |n cazul \n care contactul se produce, cl`ti]i bine cu
ap`. |n caz de vom` sau de contact cu ochii, apela]i la aju-
torul medicului. Schimba]i-v` de hainele contaminate.

|n afar` de informa]iile furnizate \n aceasta bro[ur`, este
important s` se respecte indica]iile [i reglement`rile relevante
ale diverselor organiza]ii [i asocia]ii comerciale.

Caracteristicile garantate se bazeaz` pe experien]a practic`
[i pe testele efectuate. Condi]iile specifice locului [i
aplic`rii respective pot fi diferite de cele prezentate aici [i
astfel, utilizarea corect` a produselor noastre dep`[esc
sfera noastr` de influen]`.
|n cazuri deosebite, solicita]i consultan]`.

Culoarea: Transparent`.

Durata de depozitare este de aproximativ 12 luni, \n recipi-
ent ermetic, \ntr-un loc racoros, ferit de \nghet.

Recipient de metal cu dou` componente, 5 kg 

Baza: R`[in` epoxidic` 
cu v~scozitate redus`  

Densitatea: aprox. 1,1 kg/dm3

V~scozitate: la 25 °C aprox. 125 mPas
la 10 °C aprox. 500 mPas

Propor]ii de amestec 2 p`r]i din componenta A 
la 1 parte din componenta B
(sau 1,7 la 1 parte de volum)

Timp de aplicare: aprox.  100 minute la 10 °C
aprox.    50 minute la 20 °C
aprox.    30 minute la 30 °C

Temperatura de aplicare: \ntre + 10 °C  [i + 30 °C 

Rezisten]a la smulgere: = 3 N/mm2

Rezisten]a la compresie 
dup` 28 de zile: aprox. 100 N/mm2

Rezisten]a la 
\ndoire dup` 28 de zile: aprox. 42 N/mm2

Consum orientativ
(nu poate fi precizat` 
cu exactitate) aprox. 1,1 kg/l volum cavitate
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• înt`rire rapid`
• impermeabilitate
• nu con]ine clorur`
• nu crap`
• rezisten]` la înghe]

Pentru fixarea [i instalarea componentelor din o]el [i 
plastic în zid`rie din c`r`mid` [i în beton. 

Pentru nivelarea cr`p`turilor, a g`urilor etc.
Pentru fixarea elementelor de intercala]ie.
Pentru umplerea cavit`]ilor mici cu o l`rgime de maximum

20 mm.

Ceromax CX 5 este utilizat pentru toate lucr`rile de insta-
lare în beton, tencuieli cimentate, zid`rie, zid`rie din
c`r`mid` [i [ape. 

Suprafa]a trebuie s` fie de bun` calitate, portant`, curat` [i
uscat`, f`r` substan]e care pot cauza separarea.
Umezi]i bine în prealabil, f`r` s` se formeze îns` b`l]i de
ap` pe suprafa]`.
Ad`uga]i Ceromax CX 5 în ap` curat`, limpede [i ameste-
ca]i pân` când nu mai exist` deloc bulg`ri.

Propor]iile de amestec în p`r]i de volum sunt urm`toarele:  
Consisten]` plastic
3 p`r]i Ceromax CX 5 la 1 parte de ap`.
Consisten]` de turnare
2 p`r]i Ceromax CX 5 la 1 parte de ap`.
Pentru o utilizare mai economic` la lucr`ri cu volum mare,
combina]i Ceromax CX 5 cu nisip cuar]os curat de granu-
la]ie variat`, în propor]ie 1:1. 
Aplica]i cimentul amestecat în timpul de aplicare (aproxi-
mativ 4 minute) – nu amesteca]i prea mult. 

Aten]ie!
Aplica]i Ceromax CX 5 la o temperatur` cuprins` între 
+ 5 °C [i +30 °C.

Toate datele prezentate au fost ob]inute la o temperatur` de
+ 23 °C [i o umiditate relativ` a aerului de 50%. În condi]ii
climatice diferite, \nt`rirea poate fi accelerat` sau mai lent`
Dac` este cazul, lua]i m`surile de rigoare, de ex. utiliza]i
ap` cald` în cazul în care temperatura ambiant` este
sc`zut`, ap` rece în cazul în care temperatura ambiant`
este ridicat`, iar în cazuri extreme depozita]i cimentul de
construc]ie la o temperatur` adecvat`. 
Nu amesteca]i cu ale substan]e, aditivi sau lian]i. 
Dac` se adaug` nisip cuar]os, ave]i în vedere modificarea
caracteristicilor [i faptul c` puterea se poate reduce. 
Ceromax CX 5 con]ine ciment [i produce o reac]ie alcalin`
cu apa. Prin urmare, proteja]i-v` pielea [i ochii. În cazul în
care contactul se produce, cl`ti]i bine cu ap`. În caz de
contact cu ochii, apela]i la ajutorul medicului.

Informa]ii suplimentare
Pentru aplica]ii speciale care nu au fost men]ionate aici,
utiliza]i alte produse Ceromax.
Propriet`]ile prezentate se bazeaz` pe experien]a practic` [i
verific`rile practice. Condi]iile specifice obiectului dar [i
utilizarea corect` [i în acest fel de succes a produselor

CX 5
Ciment de montaj pentru lucr`ri cu fixare rapid` [i puternic`
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