
CARACTERISTICI

• fårå solven†i
• rezisten†å la ac†iuni chimice
• formulå tixotropicå
• fårå fenol
• ecologic

DOMENII DE UTILIZARE

Folosit pentru protec†ia anticorozivå pe o†el-beton.
CD 31 este o parte din sistemul testat de repara†ii pentru beton.
Se foloseßte ca punte adezivå pentru lipirea puternicå a ele-
mentelor de beton.
Potrivit pentru utilizarea pe pere†i ßi pardoseli. 
Pentru ob†inerea pere†ilor rezisten†i la ac†iuni chimice sau
acoperirilor de plintå cu rezisten†å mecanicå ridicatå.
Aderen†å bunå la beton ßi o†el.

Nu este potrivit la exterior ca suprafa†å de protec†ie expuså la
radia†ii UV.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

CD 31 aderå la toate elementele de beton ßi otel solide, por-
tante, fårå praf ßi uscate, lipsite de substan†e care pot împiedi-
ca aderen†a. Orice impuritå†i trebuie så fie îndepårtate pe cale
mecanicå. Pregåti†i betonul prin sablare, dåltuire sau frezare. 
O†elul - beton sau componentele de o†el trebuie så fie curå†ate
de ruginå printr-un dispozitiv de sablat pânå când råmâne me-
talul curat. Grad de puritate: cel pu†in SA 2 1/2. Dupå aceea,
curå†a†i suprafe†ele ce urmeazå a fi tratate cu aer comprimat
fårå lubrifiant.
Betonul (umiditate = 4%) ar trebui amorsat cu CF41.

MOD DE APLICARE

CD 31 este comercializat în douå componente într-un singur
recipient.
Adåuga†i agentul de întårire (componenta B) peste solu†ia de
bazå (componenta A) în propor†ie de 1:4 (B:A) pår†i de volum.
Amesteca†i cu o bormaßinå ßi amestecåtor la aprox. 400 rpm
pânå când amestecul devine complet omogen, ob†inându-se o
culoare uniformå. Respecta†i durata de påstrare în bidon care
depinde foarte mult de temperaturå.
Aplica†i CD 31 pe grundul încå umed sau lipicios, în decurs de

3 ore dupå pre-tratarea suprafe†ei cu CD 31, folosind un
trafalet sau o mistrie. Aplica†i stratul final în decursul urmå-
toarelor 3-6 ore. Presåra†i nisip cuar†os uscat la foc pe stratul de
protec†ie anticorozivå atâta timp cât este încå umed. Dacå
lucrul este întrerupt pentru o perioadå mai lungå, aplicarea
nisipului este întotdeauna necesarå între primul strat ßi stratul
final. Asigura†i-vå cå grosimea stratului este uniformå de cel
pu†in 0,25 mm.
Materialul întårit poate fi îndepårtat numai cu mijloace
mecanice.

Notå:
Folositi CD 31 numai în mediu uscat la temperaturi de la +10°C
pânå la +30°C ßi sub 80% umiditatea relativå a aerului. Toate
datele furnizate au fost ob†inute la temperatura de +23°C ßi
umiditatea relativå a aerului de 50%. În alte condi†ii atmosferice
întårirea poate fi acceleratå sau întârziatå.

Ceresit

Råßinå epoxidicå anticorozivå
Råßinå coloratå de reac†ie pentru protec†ie anticorozivå, 
în special pentru armåturi de betoane
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RECOMANDÅRI
În timpul aplicårii asigura†i-vå cå temperatura substratului este
de cel pu†in 3°C peste punctul de rouå.
CD 31 con†ine isoforondiaminå ßi råßini epoxidice. Agentul de
întårire (componenta B) este caustic. Solu†ia de bazå (compo-
nenta A) iritå ochii ßi pielea ßi poate produce sensibilizare.
Purta†i månußi de protec†ie ßi ochelari de protec†ie (pentru pro-
tejarea fe†ei) în timpul aplicårii. La contactul cu substan†a clåti†i
bine cu apå. Dacå nu vå sim†i†i bine sau în cazul unui contact
la nivelul ochilor, consulta†i imediat medicul.

În afarå de informa†iile furnizate în aceastå broßurå, este impor-
tant så se respecte indica†iile ßi reglementårile relevante ale
diverselor organiza†ii ßi asocia†ii comerciale.
Amestecarea ßi aplicarea sunt facilitate dacå produsul este
depozitat într-un loc cald iarna ßi råcoros pe timp de varå, când
sunt temperaturi ridicate.
Caracteristicile garantate se bazeazå pe experien†a practicå ßi
pe testele efectuate. Condi†iile specifice locului ßi aplicårii
respective pot fi diferite de cele prezentate aici ßi astfel, uti-
lizarea corectå a produselor noastre depåßeßte sfera noastrå de
influen†å.
Dacå sunt nelåmuriri, utilizatorul trebuie så facå suficiente teste
pentru a se asigura cå produsul corespunde cerin†elor.
Råspunderea juridicå nu poate fi acceptatå doar în baza
con†inutului acestei fiße tehnice sau a oricårei consilieri verbale
acordate.
Aceasta fißå tehnicå le exclude pe toate cele elaborate anterior.

Culoare: gri 

DEPOZITARE

Durata de depozitare de aprox. 12 luni în loc uscat,  råcoros ßi
ferit de înghe†.

AMBALARE

Recipient de tablå de 1 kg cu douå componente.

DATE TEHNICE
Bazå: råßinå epoxidicå 

Densitate: 1,4 kg/ dm3

Vâscozitate: 12000 m Pas

Propor†ie la amestecare: 4 pår†i dupå greutatea 
componentei A la 
1 parte dupå 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 în operå: de la +10°C pânå la +30°C

Rezisten†a la temperaturå:
(mediu umed) - 30°C pânå la +80°C 
(mediu uscat) - 30°C pânå 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 pânå la 0,5 kg/m2

când se foloseßte ca 
acoperire sau ca 
punte de aderen†å.

Timp de uscare: 3 pânå la 6 ore

Circulabil dupå: 24 de ore

Capacitate portantå: dupå 3 zile

Rezisten†a la smulgere: aprox. 3,0 N/ mm2 pe beton
aprox. 8,0 N/ mm2 pe o†el
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