CP 41
Emulsja anionowa AL
Emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych

CERESIT
CP_41_KT_08.18

WŁAŚCIWOŚCI
uszczelniająca pory
nie zawiera rozpuszczalników
zwiększa przyczepność
koncentrat do rozcieńczania wodą
ZASTOSOWANIE
Ceresit CP 41 wchodzi w skład zestawu wyrobów Ceresit CP 41,
Ceresit CP 44, Ceresit CP 48 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. Emulsja Ceresit CP 41 służy do gruntowania powierzchni tynków, jastrychów, betonów i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych np. Ceresit CP 48, CP 44, CP 43 lub
pap bitumicznych.
Emulsja CP 41 może być stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą do picia
i żywnością. Nie stosować do uszczelniania zbiorników.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
CP 41 można nakładać tylko na wyrównane, zwarte, nośne, czyste,
suche lub lekko wilgotne podłoża mineralne. Krawędzie trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową nadając
im promień minimum 4 cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża
i wypełnić spoiny w murach oraz raki w betonie i duże pory podłoża.
Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem cementowym.

WYKONANIE
Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. CP 41 może być nakładana na podłoże pędzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podłoży,
w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję CP 41 należy rozcieńczyć
wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Gdy podłoże
gruntowane jest przed nakładaniem pap bitumicznych, emulsję CP
41 należy wymieszać z 25% dodatkiem wody. Warstwę CP 48, CP
44 lub CP 43 można nakładać wtedy, gdy CP 41 całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz.
Narzędzia i świeże zabrudzenia myć wodą.

UWAGA
Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie
nasłonecznionych powierzchniach) oraz przy względnej wilgotności
powietrza poniżej 80%. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie
przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania wykopu i osiadania gruntu, należy zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne
osłony. Osłony te należy tak zamocować, aby nie nastąpiło ich obsunięcie podczas zagęszczania gruntu. Nie wolno dopuszczać do
punktowego lub pasmowego obciążania zaizolowanych powierzchni. Nie wolno rozpoczynać zasypywania wykopu zanim warstwa
izolacyjna nie będzie wystarczająco twarda. Do zasypywania wykopów nie stosować gruntów spoistych.
W czasie pracy stosować ubrania, rękawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materiał, wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Świeże zabrudzenia zmywać wodą. Stwardniały materiał można usunąć za pomocą rozpuszczalnika
np. benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku kontaktu z oczami płukać je
obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych, chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem!

OPAKOWANIA
Wiadro 10 kg.

Baza:

niezawierająca smoły emulsja bitumiczna

Gęstość:

1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Czas schnięcia:

ok. 24 godz.

Odporność na deszcz:

po ok. 6 godz.

Temperatura transportu
i magazynowania:

od 0°C do +40 °C. Chronić przed mrozem
i bezpośrednim nasłonecznieniem!

Liczba warstw składowania: :

2

Liczba warstw ładowania:

2

Odporna na działanie
środowisk agresywnych:

klasy XA1, XA2, XA3 oraz środowiska w których
występuje narażenie na działanie wody morskiej

Parametry do nakładania
natryskowego:

–ciśnienie 180–230 bar
–nr dyszy: 461

Orientacyjne zużycie:
Roztwór CP 41
w wodzie

CP 41 : woda

Ilość CP 41

gruntowanie bardzo
nasiąkliwych podłoży

50%

1:1

0,125 kg/m2

gruntowanie
nienasiąkliwych podłoży

20%

1:4

0,05 kg/m2

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80%

4:1

0,2 kg/m2

Zastosowanie

–– Emulsja anionowa AL. Wyrób posiada Aprobatę Techniczną
AT-15-7876/2015 + Aneks nr 1 wydaną przez ITB na zestaw wyrobów
Ceresit CP 41, Ceresit CP 44, Ceresit CP 48 do wykonywania powłok
hydroizolacyjnych, Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
KCZKP/65/05/2015/02 wydany przez IMBiGS.
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 doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast 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 zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.
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