
CARACTERISTICI

• protejeazå armåturile ßi asigurå un strat de contact 
• monocomponent 
• mineral
• aderen†a foarte bunå pe metal ßi pe beton
• con†ine inhibitori de coroziune
• impermeabil 
• rezistent la înghe†-dezghe† ßi la agen†ii chimici emana†i de
cåtre armåturile de o†el 

• pentru interior ßi exterior
• modificat cu polimeri 
• aplicare ußoarå atât pe suprafe†e orizontale cât ßi pe supra-
fe†e verticale 

DOMENII DE UTILIZARE

Mortarul Ceresit CD 30 este utilizat pentru protec†ia anticoro-
zivå a barelor de armåturå ßi ca strat de contact pe suprafe†e
din beton sau beton armat înante de aplicarea altor compo-
nente din sistemul Ceresit PCC. 
Mortarul Ceresit CD 30 are aderen†å foarte mare la beton ßi
o†el. Aplicarea CD 30 între beton ßi mortarul de repara†ie per-
mite ob†inerea unei aderen†e optime si a unei conlucråri per-
fecte pânå la ultimul strat. Mortarul poate fi aplicat pe beton de
clasa min C12/15 (Bc15,B 200). Datoritå formulei speciale si a
con†inutului de inhibitori de coroziune, mortarul este eficient la
protec†ia anticoroziva a armatorilor de o†el. 
Ceresit CD 30 face parte din sistemul de reparare a betonului
Ceresit PCC. Sistemul Ceresit PCC este conceput pentru
repararea fisurilor, denivelårilor, reprofilarea diverselor ele-
mente de beton precum ßi efectuarea diverselor repara†ii la
structurile de beton armat. Permite repararea structurilor de
beton chiar ßi când acestea au fost grav avariate datoritå ex-
ploatårii sau distrugerii sub influen†a factorilor mecanici sau
agen†ilor chimici. Este potrivit pentru repararea urmatoarelor
tipuri de structuri în construc†ii: balcoane, pasaje, jgheaburi
(san†uri) de beton armat, tavane etc. De asemenea poate fi uti-
lizat la repararea elementelor de construc†ii cum ar fi rezer-
voare din beton sau din beton armat inclusiv sta†ii de tratare a
apei, apeducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri
monolitice (inclusive piscine realizate din beton armat), ßemi-
nee, camere frigorifice.
Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezistente la
condi†iile meteo, la såruri ßi la reac†iile provocate de fenomenul
de înghe†-dezghe† al armåturilor de o†el. Au rezisten†å bunå la

apå ßi în acelaßi timp sunt permeabile la trecerea vaporilor. Nu
sunt influen†ate negativ de procesul de carbonizare a armåturii
ßi de aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de
via†å a construc†iei. 

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Ceresit CD 30 aderå la toate suprafe†ele curate, farå fisuri, cu
capacitate portantå, care nu prezintå substan†e ce ar putea
împiedica aderen†a. Suprafa†a suport trebuie så fie rezistentå la
compresiune (beton de clasa minim C12/15) ßi så prezinte o
rezisten†å la smulgere de min 1,0 MPa (1 N/mm2).
Betonul
Betonul corodat sau carbonatat ßi orice alte elemente proemi-
nente trebuie îndepårtate cu aten†ie. Orice pete, straturi super-
ficiale de lapte de ciment, agen†i antiaderen†i, straturi vechi tre-
buie îndepårtate mecanic. Suprafa†a betonului trebuie så fie
asprå ßi poroaså ßi så asigure aderen†å bunå. Suprafa†a suport
trebuie pregatitå mecanic prin sablare, ßlefuire sau frezare. 
Înainte de aplicarea mortarului CD 30 betonul trebuie stropit cu
apå prin pulverizare fårå a se forma bål†i. Suportul trebuie så
fie umed dar fårå båltiri.

CD 30
Protec†ie anticorozivå mineralå, monocomponentå
ßi mortar de contact „2 în 1” 
Mortar de protec†ie pentru o†el ßi suprafe†e de beton 
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Armåtura
Barele corodate de armåture trebuia så fie decopertate de be-
ton pânå în locul în care nu mai sunt corodate. Rugina trebuie
îndepårtatå prin sablare pânå când aspectul lor este curat ßi
apoi curå†ate cu jet de aer comprimat fårå ulei. În timpul apli-
cårii mortarului CD 30 o†elul poate fi umed. Mortarul anticoro-
ziv CD 30 trebuie aplicat la maxim 3 ore dupå curå†area bare-
lor de armaturå.

MOD DE APLICARE

Prepararea mortarului:
Con†inutul ambalajului trebuie turnat în cantitatea måsuratå de
apå curatå ßi mixat cu o bormaßinå pânå când se ob†ine o maså
omogenå fårå aglomeråri.
Protec†ia armåturilor:
În cadrul timpului de punere în operå indicat în prezenta fißå
tehnicå, mortarul trebuie aplicat cu pensula pe armaturå curå-
†atå. Mortarul trebuie aplicat uniform pentru a acoperi supra -
fa†a barelor. Când primul strat este întårit (dupå cca. 3 ore) tre-
buie aplicat un al doilea strat.  
Strat de contact:
În cazul aplicårii ca strat de contact, mortarul Ceresit CD 30 tre-
buie aplicat prin pensulare pe suportul de beton curat ßi umed
ßi pe armatura protejatå în prealabil. Urmåtoarele straturi din
cadrul sistemului Ceresit PCC trebuie aplicate dupå ce stratul de
contact este uscat ini†ial, când devine ußor umed, de regulå
dupå 30-60 minute de la aplicare. În cazul depåßirii acestui
timp stratul de contact trebuie aplicat încå o datå numai când
primul strat este întårit complet.  

Notå:
Ceresit CD 30 se va folosi în condi†ii uscate, la temperaturi între
+5°C ßi +30°C ßi umiditate relativå sub 80%. Mortarul trebuie
protejat împotriva uscårii foarte rapide (ac†iunea razelor sorelui,
curen†i de aer etc). Mortarul trebuie protejat împtriva ploii pânå
la uscarea completå. Se recomandå protejarea schelei. Toate
datele tehnice prezentate au fost ob†inute la temperatura de
+20°C ßi umiditatea relativå de 60%. Se va lua în considerare cå
în alte condi†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau întârzi-
atå. 
Materialul proaspåt poate fi spålat cu apå, dar odatå întårit aces-
ta poate fi eliminat numai mecanic. A nu se amesteca cu alte
agregate, aditivi sau lian†i. A nu se acoperi cu materiale pe bazå
de gips. Ceresit CD 30 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcali -
nå în contact cu apa. De aceea pielea ßi ochii trebuie proteja†i.
În cazul contactului cu pielea se va clåti din abunden†å cu apå,
în cazul contactului cu ochii se va solicita ajutorul medicului. 
Continutul de Crom VI - sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii pro-
dusului .

INFORMAˇII

Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a produsului,
precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate acestea
depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului. Proprietå†ile
enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi verificårile prac-
tice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în
acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noas-
trå de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, cali-
tatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii.

Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele ante-
rioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei depozitat pe pale†i în
condi†ii uscate ßi în ambalajul original. A se feri de înghe†!

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bazå:  ciment cu umpluturi minerale, 
råßini de înaltå calitate ßi  
inhibitori de coroziune 

Culoare: gri
Granula†ie: 0-0,8 mm
Raport de amestec: aprox. 6,75 l apå/ 25 kg 

Timp de punere în operå: aprox. 60 minute
Temperatura de aplicare: + 5°C pânå la +30°C 

Aplicarea stratului urmåtor:
- Urmåtorul strat anticoroziv: dupå aproximativ 3 ore; 
- Stratul de contact dupå aplicarea stratului anti-coroziv: dupå
aproximativ 3 ore;
- Aplicarea mortarelor de repara†ii pe stratul de contact când
mortarul este uscat ini†ial ßi este ußor umed: max. 30-60 min.

Aderen†å dupå 28 zile: ≥ 1,5 MPa

Rezisten†a la temperaturå: de la -50 pânå la +70°C

Consum aproximativ: 
- strat anticoroziv: aprox. 2 kg/m2/2 straturi cu grosimea totalå
de 1 mm;

- strat de contact : aprox. 5 kg/m2, consumul poate fi diferit în
func†ie de gradul de finisare al suprafe†ei ßi de denivelåri.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/750 - 2008
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