
CARACTERISTICI

• rezistent la apå
• fåra solven†i
• aditivat cu fibre
• acoperå fisurile
• uscare rapidå

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru izolarea elementelor de construc†ii în contact cu solul,
împotriva umiditå†ii solului, a apei sub presiune ßi a celei
care nu este sub presiune. Pentru interior ßi exterior. Pentru
suprafe†e orizontale ßi verticale. Pentru izolarea pivni†elor,
a garajelor subterane, a balcoanelor ßi teraselor. Potrivit
pentru toate suprafe†ele minerale, de exemplu zidårie cu
rosturi umplute, tencuieli, ßape ßi beton. Pentru lipirea plå-
cilor de izola†ie ßi drenaj. Pentru etanßarea zidåriei mixte ßi
a zidåriei de subsol de format mare, precum ßi în cazul ros-
turilor la ßoc neacoperite cu mortar, trebuie utilizatå armå-
turå de fibrå de sticlå, în centrul stratului de etanßare. Ca
izola†ie CP 43 se va aplica numai pe partea expuså.
Rezistent contra tuturor factorilor naturali agresivi din zona
pamântului. Nu se utilizeazå la hidroizola†ia acoperißurilor
plane. 

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

CP 43 se aplicå numai pe suprafe†e plane, solide, rezis-
tente, curate ßi uscate sau ußor umezite, minerale sau fost
bituminoase. Se rotunjesc toate col†urile cu o razå de cel
pu†in 4 cm. Executa†i rotunjirea cu 3 pânå la 4 ore înainte
de începerea lucrårilor de izola†ie, de exemplu cu mortar
de repara†ii CX 5. Umple†i golurile. Repara†i rosturile de
mortar din zidårie, zidåria cu neregularitå†i ßi cråpåturile
cu strat de egalizare din mortar de ciment. Se recomandå
ca în zonele critice, de exemplu la legåtura perete - par-
dosealå, så se execute înainte de aplicarea CP 43 o izola†ie
suplimentarå cu pastå de izolare CR 65. În acest sens se va
vedea fißa tehnicå CR 65.
Aplica†i grund CP 43 (deja în amestec) diluat cu apå în pro-
por†ie de 1:10.
Suprafe†ele cu pori mari sau gåuri în beton vor fi umplute
înainte cu o umpluturå din CP 43 pentru a se evita påtrun-
derea aerului ßi formarea de båßici.  

MOD DE APLICARE
Pentru aplicarea lui CP 43 utilizati o bormaßinå cu
amestecåtor cu tura†ie micå (cca 400 pânå la 600 rpm).
Amesteca†i scurt, ini†ial componenta lichidå; ulterior adåu-
ga†i componentei lichide întreaga cantitate de pulbere ßi
amesteca†i pânå la omogenizare. Durata de amestecare
este de cca. 1 minut.
Aplica†i CP 43, dupå uscarea grundului, cu mistria ßi driß-
ca în strat egal în grosime de la 4 pânå la 6 mm. CP 43
poate fi aplicat ßi cu dispozitive mecanice (de exemplu pul-
verizator DePn SB 2 al firmei Desoi/Kalbach, furtun HD cu
diametrul de 2,54 cm ßi 30 m lungime, cu lance cu duza de
6,5 mm; presiune de lucru de 1,9 bar, presiunea aerului la
duzå de 3,1 bar). Timp de prelucrare de circa 2 ore.
Rosturile de dilata†ie ßi de separare a clådirilor vor fi
umplute la exterior în zona de contact cu påmântul cu
BT 21. Izola†ia proaspåtå devine rezistentå la ploaie în
cca. 3 ore. Întregul proces de uscare dureazå, în func†ie de
temperatura exterioarå ßI umiditate atmosfericå, de la
2 pânå la 4 zile. Pentru lipirea plåcilor de izola†ie ßi drenaj
aplica†i CP 43 folosind metoda prin puncte.

CP 43
Mastic de etanßare din cauciuc bituminos 2K 
fårå solvent, aditivat cu fibre, pentru izola†ii în construc†ii
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RECOMANDÅRI

Aplica†i materialul in condi†ii uscate ßi la temperaturi de la
+5°C pânå la +30°C (dar nu sub soare arzåtor) ßi la o
umiditate atmosfericå sub 80%. Toate datele men†ionate se
raporteazå la temperatura de +23°C ßi la umiditatea
atmosfericå relativå de 50%. În alte condi†ii climatice lua†i
în considera†ie reducerea sau creßterea duratei de uscare ßi
consecin†ele rezultate din aceasta. Proteja†i izola†ia la
umplerea gropii de funda†ie, de exemplu cu plåci de drenaj
sau similar. Acestea trebuie astfel prinse, încât så nu poatå
fi smulse prin tasarea solului. Evita†i sarcinile punctuale sau
în bandå. Umplerea gropii de funda†ie se poate executa
abia dupå întårirea suficientå a stratului. La umplere nu uti-
liza†i soluri care pot deteriora protec†ia. Purta†i la prelucrare
mânußi corespunzåtoare. La atingere, spåla†i zona cu apå.
Materialul uscat se poate îndepårta cu dizolvan†i, de exem-
plu cu benzinå. La contactul cu ochii, consulta†i medicul.
Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå,
precum ßi pe testele tehnice de utilizare. Condi†iile specifice
ale obiectului, precum ßi aplicarea corectå ßi, prin aceasta,
succesul utilizårii produsului, se aflå în afara zonei noastre
de influen†å. Ca atare, în caz de îndoieli, compatibilitatea
produsului va fi verificatå prin suficiente încercåri proprii.
Instruc†unile acestei fiße ßi consultan†a verbalå nu atrag
råspunderea juridicå directå.

În caz de nelåmuriri, cere†i consiliere.

O datå cu apari†ia prezentei fiße tehnice, fißele anterioare
îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

În locuri råcoroase, aproximativ 12 luni.

AMBALARE

Un ambalaj cu douå componente de 30 kg compus din: 
24 kg gåle†i tablå albå cositoritå (componenta lichida A) 
6 kg saci de hârtie (componenta pulbere B). 

PRELUCRARE MECANICÅ

Pulverizator: de exemplu de tip DePn SB 2
Duze: lance cu duza de 6,5 mm
Presiunea aerului: 3,1 bar
Presiunea de lucru: 1,9 bar
Furtun: HD cu diametrul de 1"

cca 30 m lungime
Curå†ire: cu apå (bilå burete diametru 25 mm)

DATE TEHNICE

Bazå: cauciuc bituminos

Densitate brutå: 1,0 kg/1

Temperatura de prelucrare: +5°C pânå la +30°C

Propor†ie amestec: componenta lichidå A : 
componenta pulbere B = 4:1

Timp de lucru: cca 2 ore

Rezisten†a la ploaie: dupå cca 2 ore

Poate fi solicitat: dupå cca 3 zile

Punct de înmuiere: 100°C

Deformare maximå  admiså:cca 60%

Rezisten†a la rupere: cca 0,26 N/mm2

Duritate - SHORE A: cca 19

Acoperå fisuri Grosime strat Lå†ime fisurå
conform uscat
Partea 5 4 mm 2 mm
Partea 6 5 mm 5 mm

Permeabilitate la apå 
sub presiune  
la o presiune 7 bar: impermeabil

SSoolliicciittåårrii GGrroossiimmee ssttrraatt CCoonnssuumm SSttrruuccttuurråå
((îînn mmmm)) ((kkgg//mm22))

uudd uussccaatt

Grund 0,15

Umiditatea
solului 4 3,3 4

Apå sub 
presiune 5 4,2 5

Adâncime de
submersie
de pânå 
la 2,5 m 6 5,0 6 2 straturi

Lipire plåci
polistiren cca 1 kg/m2
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