
CARACTERISTICI

• rezisten†å mare la presiune
• impermeabilå
• ußor de aplicat
• pentru solicitåri puternice
• permeabilå la vapori de apå

DOMENII DE UTILIZARE

Suport de decuplare capabil så compenseze efortul de for-
fecare sub placåri ceramice ßi din piatrå naturalå la pere†i
ßi pardoseli la interior.
Pentru zone private ßi clådiri comerciale cu solicitåri mari la
trafic.
Pentru acoperirea fisurilor ßi pentru prevenirea defectelor
cauzate de fisurile ce se pot forma în procesul de uscare a
ßapei ßi suprafe†elor din beton.
Pentru acoperirea rosturilor de dilata†ie în ßapå. De aseme-
nea se recomandå pentru zone umede ßi ude în cazul în
care se utilizeazå în combina†ie cu sistemul de etanßare
(CL 50/51). Sporeßte eficien†a sistemelor de încålzire elec-
tricå a pardoselilor. Se poate folosi ßi pentru repararea
treptelor uzate.
9 ßi 15 mm suplimentar: se recomandå pentru lucråri de
renovare, de ex. pentru montarea ulterioarå a structurilor
de izolare termicå ßi fonicå, de asemenea pentru suporturi
supuse la flexiune precum plåci de pardosealå din lemn sau
plåci aglomerate.
15 mm suplimentar: este posibilå ßi montarea flotantå.
Pentru izolarea termicå a pardoselilor în pivni†å.
Pentru amortizarea zgomotului provocat de paßi în
mansarde.

MODUL DE APLICARE

Plåcile izolante multifunc†ionale se îmbinå în zig-zag. La
rosturile transversale plåcile sunt îmbinate cap la cap.
Pentru evitarea transmiterii zgomotului ßi tensiunilor la
pere†i, scåri sau pivni†e realiza†i îmbinåri de col† de cel
pu†in 5 mm. Monta†i o fâßie de etanßare marginalå.

Pentru tåierea plåcilor se folosesc un feråstråu manual sau
un feråstråu circular echipat cu o pânzå pentru lemn.

Pår†ile mai mici se pot tåia folosind feråstråul de traforaj
echipat cu o pânzå pentru lemn.
CL 58 se fixeazå pe suport cu adeziv flexibil pentru placåri
ceramice, de ex. CM 17, CM 18 EasyFlex, CM 19 sau
CM 13. Suportul trebuie pregåtit conform instruc†iunilor din
fißa tehnicå a adezivului respectiv. Pe suprafe†ele foarte
denivelate se aplicå o maså de ßpaclu pentru pardosealå,
de ex. TH DA. Adezivul se aplicå pe suport folosind o mis-
trie cu zim†i 6/8 mm.
Plasa†i plåcile în stratul proaspåt de adeziv ßi presa†i.
În func†ie de adezivul folosit (vezi tabel) plåcile se pot cir-
cula dupå trecerea unui timp suficient de uscare sau pot fi
acoperite cu plåci ceramice sau din piatrå naturalå.
Respecta†i instruc†iunile din fißa tehnicå a adezivului respec-
tiv.

Utiliza†i CL 58 numai în condi†ii uscate ßi la temperaturi
cuprinse între +5°C ßi +30°C.

CL 58
Placå izolantå multifunc†ionalå
Placå termoizolantå ßi de decuplare sub placåri ceramice
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DEPOZITARE
În pozi†ie orizontalå.

RECOMANDÅRI

Toate informa†iile se referå, dacå nu se specificå altfel, la
temperatura ambientalå ßi a materialelor de +23°C ßi
umiditatea relativå a aerului de 50%. În alte condi†ii clima-
tice trebuie luate în considerare scurtarea, respectiv
întârzierea procesului de întårire ßi toate consecin†ele ce
derivå din aceasta.
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice
ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor noas-
tre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De aceea în
cazul în care existå dubii se recomandå efectuarea de teste.
Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din indi-
ca†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din consilierea
verbalå. La apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele ante-
rioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE
Bazå: fibrå de plastic

Dimensiunea plåcii: 100 x 60 cm

Grosimea plåcii: 4 mm, 9 mm, 15 mm

Clasa materiale de construc†ii: B2

Pentru sarcini de trafic pânå la: 5 kN/m2

4 mm 9 mm 15 mm

Rezisten†å la compresiune 17 11 11

Greutate / m2 3,8 7,8 10,8

Coeficient transfer cåldurå U 28,63 11,46 5,60

Amortizarea zgomotului +11dB +13 dB, +17 dB
provocat de paßi lipitå lipitå flotantå
cu placåri ceramice

Eficien†å crescutå la pardoseli

încålzite electric + 15% + 30% + 30%

Mod de ambalare (în folie): 10 plåci 5 plåci 4 plåci
6 m2 3 m2 2,4 m2
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