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CE 50
A Ceresit CE 49 epoxi szigetelôfólia alkalmazása elôtti alapozáshoz
JELLEMZÔI
• könnyû felhordhatóság
• nagy kötési szilárdság
• erôs tapadás
• oldószermentes
• rugalmas
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Nedvszívó valamint nem nedvszívó felületek
alapozásához – a Ceresit CE 49 rugalmas epoxi
szigetelôanyag felhordása elôtt. Az alapfelület
lehet beton, cementesztrich, cementvakolat, meglévô kerámiaburkolat, faforgácslemez, téglafal vagy
aljzatkiegyenlítô. Nem lehet alkalmazni folyamatos
hátoldali, felületi nedvesség esetén.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A Ceresit CE 50 epoxi alapozót olyan felületre
lehet felhordani, amely szilárd, teherbíró, tiszta és
tartósan száraz. A felületre esetlegesen felúszott
cementiszapot valamint a gyengén tapadó részeket mechanikusan el kell távolítani. A (minimum
28 napos) beton és cement esztrich visszamaradó
nedvességtartalma nem érheti el a 4 CM%-ot.
Szükség esetén a felületet fel kell újítani.

FELHORDÁS
A göngyöleg mindkét komponenst bekeverési
arányban tartalmazza. A duplafedelû kanna felsô
részébôl – a felsô mûanyag dugót és az alsó
lemezfeneket átlukasztva – a térhálósítót (edzôt)
belefolyatjuk az alsó részben lévô gyantába, majd
megfelelô kézi keverôgéppel addig keverjük, amíg
egyenletes színû nem lesz. A keverési idô min. 2
perc. Részmennyiségeket nem szabad összekeverni! Az alapozót a fazékidôn belül (20°C-on
kb. 30 perc) fel kell használni. A bekevert anyagot

– hígítás nélkül – ecsettel vagy hengerrel hordjuk
fel. A frissen alapozott felületet 0,2–0,6 mm szemcseméretû tûzszárított kvarchomokkal alaposan
szórjuk meg. Az alapozó megszáradása után a
felesleges kvarchomokot távolítsuk el. A Ceresit
CE 50 epoxi alapozót száraz kvarchomokkal
össze lehet keverni, és réskitöltésre is fel lehet
használni.

FONTOS TUDNIVALÓK
A felület hômérsékletének legalább 3°C-kal magasabbnak kell lennie a harmatponti hômérsékletnél. A még meg nem kötött anyagot lakkbenzinnel
lehet eltávolítani, a megkötött anyag eltávolítása
már csak mechanikus úton lehetséges. Az alapozószernek meg kell kötnie a Ceresit CE 49 rugalmas
epoxi szigetelôanyag felhordása elôtt. A Ceresit
CE 50 epoxi vegyületeket tartalmaz, ezért vegye
figyelembe a csomagoláson illetve a technikai
adatlapokon található figyelmeztetéseket és biztonsági adatlap elôírásait.
Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni
és or voshoz fordulni. Bôrre kerülés esetén az
érintett testrészt bô, szappanos vízzel azonnal le
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Epoxi alapozó

kell mosni. Használjon védôkesztyût! Jól szellôztetett helyiségben dolgozzon! Baleset, rosszullét
esetén azonnal or vost kell hívni és a címkét
megmutatni.

KISZERELÉS
5 kg fém tárolóedényben (A és B komponens).

TÁROLÁS

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel: „A“ komponens
„B“ komponens

epoxi-gyanta (M ≤ 700)
xililén-diamin

Sûrûség:

kb. 1,0 kg/l

Keverési arány:

"A":"B" = 2:1 súlyrész

Alkalmazási hômérséklet:

+10°C – +30°C

Bedolgozhatóság idô (fazékidô):

kb. 30 perc

Kikeményedési idô:

kb. 16 óra

Vegyszerállóság:

7 nap után

Tapadószilárdság:

> 3,0 N/mm2

Anyagszükséglet:

0,2–0,3 kg/m2

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom)
vonatkoznak.

Száraz, fagymentes, 10°C-nál magasabb hômérsékletû helyen, jól lezárt göngyölegben.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A csomagolóanyag csak akkor helyezhetô a hulladékgyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem
szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába
juttatni.
A Ceresit CE 50 epoxi alapozó csak a termékismertetôben feltüntetett területeken használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

