
CARACTERISTICI

• penetrare puternicå
• suprafa†a devine impermeabilå
• previne ascensiunea capilarå a apei reactive
• creßte rezisten†a suprafe†ei
• reface bariera orizontalå 

INJECTAREA GÅURILOR FORATE

DOMENII DE APLICARE
Pentru etanßarea zidåriei împotriva ascensiunii capilare a
apei. Acoperå capilarele ßi fisurile fine cu o lå†ime de pânå
la 0.5 mm. Solu†ia de silicatizare se poate injecta la pre-
siune joaså sau la presiune înaltå. Experien†a a dovedit cå
efectele cele mai bune se ob†in la aplicarea prin injectare la
presiune înaltå. Etanßare durabilå împotriva absorb†iei apei
capilare, chiar ßi în condi†iile formårii unor capilare secun-
dare. Se recomandå de asemenea pentru zidårie umedå. 
Înainte de demararea lucrårilor de repara†ii este necesarå
examinarea suprafe†ei pentru ob†inerea rezultatului dorit. În
special intereseazå gradul de infiltrare a umezelii în struc-
tura existentå ßi prezen†a sårurilor nocive. Ca regulå, o
zidårie poate fi etanßatå durabil împotriva umezelii numai
dacå sunt aplicate måsurile cu privire la suport (vezi
"Modul de aplicare: Injectarea gåurilor forate").

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT

Înainte sau dupå realizarea gåurilor decupa†i tencuiala
deterioratå minim 80 cm deasupra zonei vizibil afectate de
umezealå ßi såruri. Injectarea chimicå nu este recomandatå
pentru zidåria din ipsos. De aceea mortarul de tencuialå pe
bazå de ipsos se îndepårteazå complet. Dacå este necesar
zidåria se curå†å mecanic. 
Injectarea la presiune joaså:
Procedura de injectare la presiune joaså se recomandå în
special pentru zidåria ußor umedå sau umedå. Realiza†i
gåuri pentru injectarea solu†iei de silicatizare cu un
diametru de 30 mm, o distan†å medie de aprox. 12 cm  ßi
un unghi de cel pu†in 30° (nu mai mult de 45°).
Injectarea la presiune înaltå:
Procedura de injectare la presiune înaltå se recomandå în
special pentru suprafe†e saturate. Realiza†i gåuri cu diame-

trul de 12 - 18 mm (în func†ie de tipul ßi dimensiunea tubu-
lui folosit), o distan†å medie de aprox. 12 cm ßi un unghi de
aprox. 30°.  La un unghi de 30° adâncimea gåurii trebuie
så fie echivalentå cu grosimea zidåriei pentru a asigura cå
5 cm din peretele ce urmeazå a fi tratat råmân negåuri†i.
Realiza†i gåuri în unul sau douå rânduri. În cel de-al doilea
caz realiza†i douå rânduri în zig-zag, cu o distan†å de
aprox. 8 cm. Folosi†i un rotopercutor electropneumatic sau
o carotierå cu vibra†ie cât mai micå. Pozi†iona†i gåurile ast-
fel încât cel pu†in o cråpåturå så fie intersectatå. Pere†ii cu
grosime mai mare de 60 cm ßi col†urile peretelui trebuie
tratate pe ambele pår†i.  Pere†ii cu fisuri mai mari ßi pere†ii
cu elemente de umpluturå cu mortar ßi piatrå se trateazå cu
pastå de etanßare CR 65 (8 l apå la 25 kg) înainte de
injectarea solu†iei de silicatizare. Dupå ce pasta s-a întårit
se efectueazå din nou gåuri. Dupå gåurire curå†a†i gåurile
formate de praf. 

MODUL DE APLICARE

Injecta†i din recipient CO 81 la presiune joaså ßi låsa†i un
timp de infiltrare de cel pu†in 24 de ore. În cazul injectårii

CO 81
Solu†ie de silicatizare
pentru injectarea gåurilor forate ßi etanßarea suprafe†ei 
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la presiune înaltå folosi†i un recipient de presiune adecvat ßi
aplica†i o presiune de 5 la 7 bari. A doua zi umple†i gåurile
forate cu pastå de etanßare CR 65 (aprox. 5 - 6 l de apå)
fårå a låsa spa†ii goale.
Måsuri cu privire la suport 
Dupå realizarea etanßårii orizontale înlocui†i tencuiala
deterioratå prin aplicarea unui strat de tencuialå de
asanare CR 62 sau tencuialå universalå de asanare CR 63
(grosime cel pu†in 20 mm). În afara acestor opera†ii trebuie
înlocuitå sau reparatå etanßarea peretelui extern al pivni†ei.
Orice defect de structurå trebuie remediat în timpul
lucrårilor de asanare. Dacå este posibil instala†i un sistem
de drenaj pentru a asigura eliminarea rapidå a apei.

ETANÍAREA SUPRAFEˇEI

DOMENII DE APLICARE
Pentru aplicare pe suprafe†e suport umede, de ex. în zona
peretelui / soclului. În combina†ie cu pasta de etanßare
CR 65 pentru hidroizolarea ßi realizarea suporturilor
uscate înainte de etanßarea cu CP 43, CP 44, CP 45 sau
BT 21. Pentru amorsarea suporturilor uscate înainte de
aplicarea CP 43, CP 44 sau CP 45. Pentru suprafe†e ori-
zontale ßi verticale. În combina†ie cu CR 65 pentru hidroizo-
larea pere†ilor la interior ßi exterior. 

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT 

Înainte de aplicarea CO 81 verifica†i ca suprafa†a suport så
fie netedå, solidå, cu capacitate portantå, curatå, fårå urme
de ipsos ßi substan†e antiaderente. Suprafe†ele ce urmeazå
a fi etanßate trebuie så nu prezinte fisuri. 

MODUL DE APLICARE

CO 81 în combina†ie cu CR 65
CO 81 se aplicå cu pensula sau prin pulverizare. În cazul
suprafe†elor slab absorbante dilua†i CO 81 cu apå la un
raport de 1 : 1. Imediat dupå ce stratul aplicat de CO 81 a
fost absorbit de suport aplica†i un strat de pastå umed pe
umed. Dupå ce stratul de CR 65 s-a întårit suficient se pot
aplica alte straturi de pastå. În cazul în care pentru
etanßarea suprafe†ei folosi†i CP 43, CP 44, CP 45 sau BT 21,
aplica†i aceste produse pe al doilea strat de pastå dupå apli-
carea unui strat de amorså (în func†ie de produs).
CO 81 folosit pentru amorsare 
Pe suprafe†e uscate sau ußor umede se aplicå CO 81 cu
pensula sau prin pulverizare ca strat de amorså pentru
CP 43, CP 44 ßi CP 45. Dupå aprox. 30 minute se aplicå
produsul Cereplast pe suprafa†a ußor umedå.

Notå:
Folosi†i CO 81 numai la temperaturi cuprinse între +5°C ßi
+35°C. Nu amesteca†i cu alte materiale. 
CO 81 este puternic alcalin. De aceea se recomandå pro-
tejarea ochilor ßi pielii. În cazul contactului clåti†i cu apå din
abunden†å. În cazul contactului cu ochii consulta†i imediat
medicul. Schimba†i imediat hainele contaminate. 

RECOMANDÅRI
Vå recomandåm så consulta†i în special fißa tehnicå
"Injectarea zidåriei împotriva ascensiunii capilare a
umezelii", emiså de WTA (Grupul de lucru tehnico-ßtiin†ific
pentru între†inerea ßi restaurarea clådirilor istorice).
Acoperi†i zonele adiacente, ferestrele, ußile, geamurile,
metalul ßi piatra naturalå. Proteja†i plantele. Evita†i ca
solu†ia så ajungå în sol sau în sistemul de canalizare. 
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e practice
ßi examinåri tehnice.  Din cauza condi†iilor specifice de
aplicare utilizarea corectå a produselor noastre 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 anterioare îßi
pierd valabilitatea.  

DEPOZITARE

Perioada de valabilitate aprox. 12 luni într-un spa†iu råco-
ros, ferit de înghe†. 

AMBALARE

Bidoane din plastic de 5 kg, 10 kg ßi 30 kg.

DATE TEHNICE 

Bazå: solu†ie de silicatizare cu 
aditivi hidrofobi

Culoare: verde-gålbui.

Densitate: 1.18 g/cm3

Temperatura de aplicare: +5°C ßi +35°C

Injec†ie: aprox. 10 - 15 kg/m2

sec†iunea transversalå a 

peretelui.

Etanßarea suprafe†ei:
- suport alb absorbant: 
(diluare 1 : 1) aprox. 0.15 kg/m2

- suport normal absorbant: aprox. 0.4 kg/m2
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