
 
 

 

CESAL PREMIUM AUTO-NIVEL   

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 2-10 mm 
 

 Épületeken belüli aljzatok kiegyenlítésére  

 Könnyű bedolgozás 

 Tökéletesen sima felületet kapunk 

 Rétegenként bedolgozható vastagság 2-10 mm 

 Járható 10 óra után 

 

1. Alkalmazási terület: 

Belső felületek cement aljzatának, betonfelületeinek stb. kiegyenlítésére, melegburkolatok 

(linóleum, PVC lapok) padlószőnyeg, parketta, padlólap lerakása előtt, raktárak, pincék stb. végső 

burkolatrétegeként. 

Összetétel: cement, kvarchomok, tapadást javító és szétterülő képességet szabályozó 

adalékanyagok. 

 

2. MŰSZAKI JELLEMZŐK 

 

CE 11 
Osztályozás SR EN SR EN 13813: szerint 

   CT-C35-F6-B1.0 osztályba tartozó Cement alapú padozati 

anyag 
 

Jellemzők 

 

Vizsgálati szabvány 

 

Szabvány szerinti 

követelmény 

 

Kapott 

eredmények (IIT) 

Látszólagos sűrűség megkötött 
állapotban SR EN 1015-10:2002 

 
 

 

2010 kg/ 

m
3

 
Hajlító-húzószilárdság 

 

SR EN 13892-2:2003 

 

F 6 

 

6,55 N/ 

mm
2

 
Nyomószilárdság 

 

SR EN 13892-2:2003 

 

C35 

 

35,11 N/ 

mm
2

 
Tapadószilárdság betonon 

 

SR EN 13892-8:2003 
B 1,0 

 

1,23 N/ 

mm
2

  

Böhme-féle kopásállóság 
 

SR EN 13892-3:2003 
A3 1,23 N/ 

mm
2

 

Zsugorodás SR EN 13872:2008 
- 

7 napos korban – 0,0063 
28 napos korban 0,0313 

 

A Laboratorul Central – NB 2011 kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából 

elkészítette az Első Típusvizsgálatot, a gyártásellenőrzést a gyártó S.C. CESAL SA 

laboratóriumában folyamatosan ellenőrzik.  

 

A gyártó bevezette a EN ISO 9001:2008 és az EN ISO 14001:2004 és OHSAS 18001 :2008 

tanúsított minőségirányítási rendszert.    



3. ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: 

Az alapfelület legyen szilárd, legalább 28 napos öregségű; tiszta, száraz, repedés- és hasadásmentes, jól 

tapadó és tömör; zsírtól, törmelékektől, sóktól mentes, legalább 150-es jelöléssel. A felületet 

portalanítjuk, és kötelező módon lealapozzuk önterülő aljzatkiegyenlítőhöz alkalmazandó Cesal 

Premium Alapozóval. Az alapozó majd összeköti a betonréteget és az önterülő aljzatkiegyenlítőt, 

valamint kiegyenlíti az alsó réteg nedvszívó képességét, megakadályozva a víz korai eltűnését a 

rendszerből. 

 

4. ELŐKÉSZÍTÉS:  

Egy 25 kilogrammos zsáknyi port kb. 4,5 – 4,75 liter tiszta vízbe öntünk, és elkezdjük a keverést. Mind 

a tárolóedény mind a felhasznált víz tiszta kell legyen. A keverést energikusan végezzük, lehetőleg 

mechanikus módon (keverőszárral ellátott fúrógéppel), amíg krémes, homogén, könnyen kezelhető 

keveréket kapunk. Várunk 10 percet a kémiai reakciók beteljesedéséig, majd újból energikusan 

megkeverjük. 

 

5. FELHORDÁS: 

Az önterülő aljzatkiegyenlítőt folyékony massza sűrűségben a kiegyenlítendő felületre kiöntjük, majd 

felületét elsimítjuk egy vakolókanállal. A leöntött aljzat felületén nem szabad víztócsának lennie. Az 

anyagban maradt légbuborékokat speciális gumitüskés hengerrel távolítjuk el, majd elegyengetjük a 

felszínt egy lapos egyengető léccel. 

Nagy felületeken dilatációs fugákat kell hagyni (4 – 7 m távolságokban). 

Felhasználhatósági idő: hozzávetőlegesen 1 óra. 

 

RÉTEGVASTAGSÁG: 2 és 10 mm közötti vastagságban alkalmazandó 

 

A FELÜLET HASZNÁLHATÓVÁ VÁLIK: Minimum 10 óra elteltével burkolható. 

Minimum 24 óra elteltével rakható le parketta vagy padlószőnyeg. 20°C alatti hőmérsékleteken a kötési 

idő megnövekszik 
 

6. KISZERELÉS: 25 kg-os papírzsákban 

                       1200 kg-os raklapon 25 kg-os zsákokban 

 

 TÁROLÁS: száraz, hűvös helyen, fa raklapokon 

 SZÁLLÍTÁS: fedett szállítóeszközökkel 

 

7.SZAVATOSSÁGI IDŐ: A gyártástól számított 12 hónap, zárt csomagolásban és száraz 

helyiségben tárolva 

 
8. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 

8.1 A veszélyes anyagok veszélyeire utaló R-mondatok: 

R 36/37/38 Szemizgató, bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).   

 

8.2.A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. 

S 24/25 A bőrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást 

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.   


