
 

Cesal Premium HYDROLASTIK 2C 
Kétkomponensű vízszigetelő anyag  

Műszaki adatlap CP 016 

 

 

 

 Különböző típusú vízszigetelésekhez (könnyű, közepes és erős); 

 Flexibilis, repedésáthidaló; 

 Polimer mikroszál erősítésű; 

 Ideális erkélyek, teraszok burkolata alá; 

 Fürdőszobák, konyhák, pincék szigetelésére 

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 

Vízbeszivárgásnak vagy esővíznek kitett épületelemek szigetelésére, bel- és kültérben 

egyaránt. Beltéri felhasználás: fürdőszobák, zuhanykabinok, WC-k, konyhák, 

mosókonyhák. Kültéri felhasználás: erkélyek, teraszok, pincefalak, aljzatok, 

mellvédelemek, vízaknák. 

 

TULAJDONSÁGOK 

A kerámia burkolólapok alá ajánlott kétkomponensű vízszigetelő szálerősített, flexibilis, 

csökkenti a karcolásokat, páraáteresztő, ellenáll a klóros víznek.  

Kiválóan tapad beton alapokhoz – szakítószilárdsága min. 1,3 MPa. 

Néhány mm vastagságú filmréteget képez. 

 

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE 

Javasolt ásványi felületekhez, mint beton, cement, mész-cement vakolatok, gipszkarton 

és OSB, cement aljzatok és esztrichek, tégla és kerámia-tégla falak, üreges mészhomok 

tégla. Az alap legyen egyenes, erős, stabil és a fólia tapadását gyengítő portól, 

szennyeződéstől, sókivirágzástól és gyengén tapadó alaprészektől, régi 

festékmaradványoktól, olajtól és más hasonló, tapadást csökkentő anyagoktól mentes. 

Az alapban előforduló repedéseket és hiányokat ki kell tágítani és cementhabarccsal ki 

kell tölteni. A porzó illetve gipszből készült alapokat le kell csiszolni és portalanítani kell. 

- Száraz - a felületnek teljesen száraznak kell lenni, amiről „fólia teszttel” kell 

megbizonyosodni. A teszt lényege, hogy műanyag fóliát kell teríteni egy kb. 1 m2 

nagyságú felületre. Ha 1 óra elteltével a fólia belső felületén lecsapódik a pára, akkor az 

alap még nem alkalmas a vízszigetelésre. A frissen készült felületek pl. vakolat vagy 

aljzat, csak teljes száradásuk után, nem hamarabb, mint az elkészülésüket követő 14 

nap elteltével szigetelhetők.  

A nedvszívó felületeket ajánlott Ana Általános Alapozóval lealapozni, a nagyon sima és 

gyengén nedvszívó alapok esetében javasolt Cesal Premium Díszvakolat Alapozó 

használata. 

 

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE 

A Cesal Premium HYDROLASTIK 2C két komponensből áll: - B komponens: 

polimerek vizes diszperziója; A komponens: cementbázisú por.  

A kiszerelések mérete megfelelnek a javasolt keverési arányoknak. A B folyadék 

komponenst megfelelő méretű tiszta edénybe öntjük és folyamatos keverés közben 

hozzáadjuk az A porkomponenst. Csomómentesre, homogénre keverjük (kb. 2 perc). Öt 

perc után az anyagot újra átkeverjük. Bedolgozhatósági idő kb. 60 perc.  

MEGJEGYZÉS: figyelembe véve az anyag részleges alkalmazását, a habarcsot a 

kiszerelési tömegaránynak (1 tömegrész B+3 tömegrész A) megfelelően kell 

összekeverni. 

 

FELHORDÁS 

Először a tömítéseket helyezzük el a szivárgásnak leginkább kitett helyeken – szerkezet 

csatlakozások, csőáttörések. Először ezeket a kiegészítőket (szalagok, gallérok) 

ágyazzuk be egy vékony réteggel. A terméket legkevesebb két rétegben kell felvinni az 

alapra.  
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Az aljzatot matt nedves felület elérése érdekében vízzel be kell nedvesíteni. Az első 

réteget ecset segítségével visszük fel (keverés előtt a B komponenshez adható egy kis 

víz (3 %-ig). Száradás után (kb. 3-4 óra), felvihető a második réteg, hígítás nélkül, 

ecsettel, hengerrel vagy acélsimítóval. Rétegvastagság: 2-3 mm. Felhordás közben 

biztosítani kell a megfelelő szellőzést az épületben. A frissen szigetelt felületeket óvni 

kell a csapadéktól és víztől – 12 órán át. 24 óra elteltével a felület cementbázisú Cesal 

Premium Universal vagy Elastik ragasztó segítségével burkolható.   

 

ANYAGSZÜKSÉGLET 

Fugázás 

Kb.1 kg/1 m²/1 mm vastagság. 

 

Vízszigetelés típusa Javasolt rétegvastagság 

(mm) 

Anyagigény 

(kg/m2) 

Könnyű (nedvesség ellen) 2,0 circa 3,0 

Közepes (szivárgás ellen) 2,5 circa 3,75 

Erős (víznyomás ellen) 3,0 circa 4,5 

 

MŰSZAKI ADATOK 

Bedolgozási hőmérséklet: +15 ºC és +25 ºC között; 

Tapadás az alapfelülethez: minim 1,0 N/mm²; 

Repedásáthidalás 1 mm-ig. 

 

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: A komponens: légmentesen zárt zsákokban, száraz 

körülmények között (legjobb, raklapon), nedvességtől védve. 

B komponens: zárt kannákban, száraz körülmények között, +5 ºC feletti hőmérsékleten. 

Kerülje a túlmelegedést. 

Mindkét komponens szavatossági ideje, a megadott feltételek betartásával, a gyártástól 

számított 12 hónap. 

 

Az oldható króm (VI) tartalom a kész anyagban ≤ 0,0002 %. 

 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Irritáló; cementet tartalmaz. 

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. Szemre fokozott veszélyt jelent. A bőrrel 

érintkezve érzékenység alakulhat ki. A száraz komponensnek köszöhetően por 

képződhet, ez mechanikailag irritálhatja a légutakat és a bőrt. Gyerekektől távol 

tartandó. Az anyag porát nem szabad belélegezni. Szembe jutva azonnal alaposan vízzel 

ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházat és védőkesztyű 

használata ajánlott. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

 

Jelen információk a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és 

nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes 

valamennyi jogi és műszaki szabályozásnak megfelelően, kellő gondossággal és a legjobb 

szakmai tudásnak megfelelően történjen, a munkavédelmi előírásokkal összhangban. 

 


