
WŁAŚCIWOŚCI
głęboko penetrujący

 hydrofobowy
zamykający kapilary

 reaktywny
wzmacniający podłoże

ZASTOSOWANIE
Służy do uszczelniania kapilar w murach betonowych, ceglanych, 
kamiennych oraz drobnych pęknięć o szerokości do 0,5mm. Może 
być wprowadzony ciśnieniowo, grawitacyjnie lub poprzez aplikacje 
pędzlem. Służy również do wzmacniania podłoży wykonanych na 
bazie zapraw cementowych. Zapobiega efektowi pylenia i wyciera-
nia się posadzek.
1. Wykonywanie iniekcji.
Płyn CO 81 uszczelnia kapilary w murach ceglanych i kamiennych 
oraz drobne pęknięcia o szerokości do 0,5 mm. Do wywierconych 
w murze otworów płyn może być wprowadzany pod ciśnieniem (me-
toda szczególnie zalecana, gdy mury są bardzo zawilgocone) lub 
grawitacyjnie (mury lekko wilgotne i wilgotne). 
2. Uszczelnianie powierzchniowe i strukturalne.
CO 81 można stosować razem z zaprawą CR 65, CR 90, CR 166 
na bardzo wilgotnych powierzchniach murów, tynków, gazobetonu, 
betonów (np. na połączeniu ściany z ławą fundamentową) w  celu 
uzyskania suchego podłoża umożliwiającego użycie bitumicznych 
materiałów izolacyjnych Ceresit: CP 43, CP 44, CP 48, BT 18, BT 21. 
Płyn można nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. Razem 
z zaprawą CR 65, CR 90, CR 166 może być on użyty do uszczelnia-
nia murów fundamentowych od strony piwnic oraz uszczelnień struk-
turalnych gazobetonu. Nie stosować na podłożach zawierających 
gips.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1. Wykonywanie iniekcji.
Należy skuć uszkodzone tynki do wysokości przynajmniej 80 cm po-
nad strefę zawilgocenia lub zasolenia i oczyścić powierzchnię muru. 
Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyć co ok. 15–16 cm w jednym 
rzędzie, a jeszcze lepiej „mijankowo” w dwóch rzędach oddalonych 
od siebie o ok. 8 cm.
W przypadku iniekcji bezciśnieniowej, otwory o średnicy 30 mm na-
leży nawiercać pod kątem 30–45°. W przypadku iniekcji ciśnienio-

wej średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 mm (zależnie 
od wielkości i rodzaju pakerów), a kąt nachylenia do 30°. Głębo-
kość otworów powinna być jak najdłuższa, jednak co najmniej 5 cm 
muru należy pozostać nie przewiercone. Długości otworów nachylo-
nych pod kątem 30° można przyjmować jako prawie równą stwier-
dzonej grubości ściany. Otwory powinny przechodzić przez mini-
mum jedną poziomą warstwę muru. 
Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic 
rdzeniowych, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy. Wykonane 
otwory należy oczyścić sprężonym powietrzem. Ściany o grubości 
ponad 100 cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest poniżej 
poziomu gruntu) oraz narożniki murów należy nawiercać z dwóch 
stron. W przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest powyżej poziomu 
gruntu otwory można wiercić jednostronnie. Puste, wewnętrzne prze-
strzenie muru, nie całkowicie wypełnione spoiny oraz miejsca pęk-
nięć należy zalać rzadką zaprawą CR 61. Po stwardnieniu zaprawy,  
w tych samych miejscach, ponownie należy wywiercić otwory iniek-
cyjne.

C
ER

ES
IT

C
O

_8
1_

KT
_0

5.
18

CO 81
Płyn do iniekcji
Płyn iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych 
i wzmacniania podłoży wykonywanych na bazie zapraw cementowych



2. Uszczelnianie powierzchniowe.
CO 81 można nakładać na wyrównane, mocne, nośne, czyste pod-
łoża, wolne od substancji zmniejszających przyczepność oraz gipsu. 
Na podłożach, które mają być pokryte CO 81, a potem tylko CR 65 
– nie mogą występować rysy ani pęknięcia.

WYKONANIE 
1. Wykonywanie iniekcji.
Przy bezciśnieniowej iniekcji CO 81 wlewa się do otworów i przynaj-
mniej przez 24 godziny, na bieżąco uzupełnia poziom płynu w otwo-
rach. Przy iniekcji ciśnieniowej należy stosować odpowiednie urzą-
dzenia, nasycające mur płynem CO 81 pod ciśnieniem od 0,2 do 
0,7 MPa. Preparat można wprowadzać w mur za pomocą pakerów 
lub lanc.
Następnego dnia można przystąpić do wypełniania otworów zapra-
wą CX15 lub CR 65. 
2. Uszczelnianie powierzchniowe i strukturalne.
CO 81 nakładać pędzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku 
mało nasiąkliwych podłoży, płyn można rozcieńczyć wodą w propor-
cji 1:1. Bezpośrednio po naniesieniu CO 81, na wilgotną powierzch-
nię należy nałożyć pierwszą warstwę CR 65, CR 90, CR 166 a po jej 
stwardnieniu – drugą. Gdy tak uszczelnione podłoże wyschnie, moż-
na stosować bitumiczne materiały gruntujące Ceresit: CP 41 i BT 26

UWAGA
Przed rozpoczęciem prac należy ustalić przyczynę zawilgocenia 
oraz zbadać wilgotność muru i obecność szkodliwych soli. Osuszenie 
muru będzie skuteczne, gdy wcześniej usunięte zostaną jego wady 
konstrukcyjne, gdy dodatkowo wykonana będzie izolacja pionowa 
z  ewentualnym drenażem, a uszkodzone tynki zostaną zastąpione 
tynkami renowacyjnymi np. Ceresit CR 61 i CR 62. 
Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powie-
trza i podłoża od +5°C do +35°C. 
CO 81 jest wysoce alkaliczny. Dlatego należy chronić skórę i oczy. 
W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zmoczoną 
płynem odzież natychmiast zdjąć. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać 
wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i za-
sięgnąć porady lekarza.

ZALECENIA
Okna, drzwi, powierzchnie szklane, metalowe i kamienne, narażone 
na kontakt z CO 81 należy zasłonić. Zabezpieczać należy także ro-
śliny. Płynu nie wolno wylewać na ziemię, ani do kanalizacji.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w chłodnych wa-
runkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Kanister 30 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza:
roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobo-
wymi

Kolor: żółto-zielony

Gęstość: 1,2 kg/dm3

Orientacyjne zużycie:

–Wykonywanie iniekcji:        od 10 do 15 kg/m2 
       przekroju muru

–Uszczelnianie powierzchniowe:
 - podłoży mało nasiąkliwych 
(roztwór wodny 1 : 1)       ok. 0,15 kg/m2

 - podłoży nasiąkliwych       ok.0,4 kg/m2
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Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych 
branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, 
przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne 
doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające 
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile 
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji 
oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, nato-
miast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty 
mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej 
z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastę-
puje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.


