
CARACTERISTICI

• impermeabilizeazå prin cristalizare
• rezistå la presiunea pozitivå ßi negativå a apei
• etanßeazå microfisurile din beton pânå la 0,4 mm
• conlucreazå cu banda izolantå
• permeabil la vapori
• rezistent la înghe†
• aplicare economicå
• poate fi aplicat prin pensulare sau ßpåcluire

DOMENII DE UTILIZARE

CR 90 este conceput pentru impermeabilizarea ßi rezisten†a
la umezealå a substraturilor minerale nedeformabile.
Ceresit CR 90 ac†ioneazå în douå moduri – formeazå un
strat impermeabil pe suprafa†a suporturilor ßi suplimentar,
în timpul exploatårii structurii, formeazå cristale în porii
suprafe†ei etanßate.
Sårurile insolubile penetrazå în structura capilarå a betonu-
lui unde – prin contactul cu apa – formeazå treptat cristale.
Acest proces de formare a cristalelor duce în timp la o
închidere completå a fisurilor capilare, eliminâdu-se astfel
trecerea apei în beton în ambele direc†ii. Cristalizarea
poate fi perceputå ca o protec†ie suplimentarå a substra-
turilor în cazul unei degradåri locale sau a unei spargeri
cauzate de fisurile statice.
Ceresit CR 90 poate fi folosit la impermeabilizarea bal-
coanelor, a soclurilor, a subsolurilor ßi implicit a pere†ilor de
subsol, a instala†ilor de tratare a apelor menajere, a rezer-
voarelor de apå (incluzând rezervoarele de apå potabilå)
cu o adâncime a apei de pânå la 15 m, a rezervoarelor cu
apå pentru stingerea incendiilor ßi a piscinelor realizate din
beton monolit de pânå la 20 m2.
CR 90 este folosit pentru impermeabilizarea betonului ßi
betonului armat, a zidåriei cu rosturi pline ßi a tencuielilor
minerale.
Poate fi aplicat pe partea pozitivå a sensului de påtrundere
al apei pânå la 15 m precum ßi pe partea negativå pânå
la 5 m. Ceresit CR 90 conlucreazå perfect cu banda de
etanßare Ceresit CL 152 la îmbinårile dintre pere†i, podea
ßi la rosturile de dilata†ie.
Ceresit CR 90 poate fi aplicat ßi la col†uri în combina†ie cu
Ceresit CL 56, Ceresit CL 57 ßi Ceresit CL 53.

În cazul solicitårilor mecanice, precum ßi al traficului pie-
tonal, stratul de hidroizola†ie trebuie så fie protejat prin
aplicarea unei acoperiri de pardosealå, prin placare
ceramicå cu adezivii Ceresit CM 12, 16, 17, 25 sau a unui
mortar fårå con†inut de ipsos.
Suprafe†ele deformabile cum ar fi plåcile de gips carton
necesitå utilizarea produselor de etanßare flexibile ca:
Ceresit CR 166, CL 50, CL 51. Dacå existå scurgeri de apå
ce pot spåla materialul acestea trebuie oprite pe moment cu
mortare rapide cum ar fi Ceresit CX 1 sau Ceresit CX 5.
În plus, Ceresit CR 166 trebuie utilizat pentru etanßarea
teraselor ßi a pardoselilor încålzite.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT

CR 90 aderå pe suprafe†e cu capacitate portantå solide
ßi curate, fårå substan†e care ar putea împiedica
aderen†a (cum ar fi gråsimi, bitum, praf) ßi anume :
– Beton cu clasa min C 12/15 mai vechi de 3 luni;
– Tencuieli minerale (ciment, var-ciment) cu grosimea mai
mare de 10 mm ßi ßape pe bazå de ciment (rezisten†a
la compresiune ≥12 MPa, vechi de minim 28 zile);
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– Zidårie de cåråmidå cu rosturi pline ßi rezisten†a mai
mare de 6 MPa (vechime de minim 3 luni).

Suprafe†ele trebuie så fie nivelate, absorbante ßi cu porii
deschißi. Murdåria, straturile friabile, toate acoperirile an-
terioare cu vopsea, tencuielile de var ßi substan†ele nona-
derente trebuie îndepårtate cu aten†ie.
Rosturile corodate trebuie deschise pânå la o adâncime de
2 cm ßi apoi umplute cu mortar pe bazå de ciment.
Gåurile adânci ßi substraturile denivelate trebuie de
asemenea reparate.
Muchiile trebuie ßanfrenate la o razå de aproximativ 3 cm
iar col†urile trebuie rotunjite. Se va folosi mortar rapid
Ceresit CX 5 amestecat cu nisip.
Ceresit CR 90 necesitå o preumezire a stratului suport
înainte de aplicare. Umezirea trebuie fåcutå controlat fårå
a se forma bål†i.

MODUL DE APLICARE

Presåra†i CR 90 în apå rece ßi curatå ßi amesteca†i (uti-
lizând un amestecåtor) pânå când se ob†ine o maså
omogenå fårå aglomeråri:
– pentru aplicare prin pensulare – utiliza†i 8 l de apå la
25 kg CR 90;

– pentru aplicarea prin ßpåcluire – utiliza†i 6 l apå la
25 kg CR 90.

Ceresit CR 90 trebuie aplicat pe suprafa†a umedå, dar nu
udå. Primul strat de CR 90 trebuie încrucißat prin pensu -
lare, al doilea strat poate fi aplicat cu bidineaua sau cu
mistria. Stratul al doilea se aplicå atunci când cel anterior
este deja întårit, dar încå umed.
Suprafe†ele trebuie protejate împotriva uscårii prea rapi-
de.
Pe stratul aplicat se poate cålca dupå douå zile. Chiar ßi
dupå întårirea completå, tencuiala nu trebuie expuså
direct la solicitåri mecanice grele.

Notå:
A nu se amesteca cu alte materiale, aditivi sau întåritori-
lian†i.
Înainte de a termina aplicarea, trebuie verificatå grosimea
necesarå a stratului de material.
Ceresit CR 90 se va utiliza numai în condi†ii uscate ßi tem-
peraturi de +5°C pânå la +25°C.
Toate informa†iile de mai sus sunt valabile pentru tempera -
tura de +23°C ßi umiditatea relativå de 55%.
În alte condi†ii climatice întårirea poate fi acceleratå sau
întârziatå.
Ceresit CR 90 con†ine ciment ßi în contact cu apa are o
reac†ie alcalinå. În timpul aplicårii se vor proteja ochii ßi
pielea. În caz de contact cu pielea se va clåti cu apå din
abunden†å. În cazul contactului cu ochii, se va solicita sfatul
medicului.
Con†inutul de crom VI este sub 2 ppm în timpul valabilitå†ii
produsului pe raft.

RECOMANDÅRI

Suprafa†a pe care s-a aplicat Ceresit CR 90 trebuie påstratå
umedå pentru min. 24 de ore, de exemplu prin stropirea cu
apå.

Când se aplicå în zone unde bate soarele suprafa†a trebuie
påstratå umedå pentru încå cel pu†in 3 zile ßi se va proteja
de båtaia directå a razelor soarelui. Suprafa†a trebuie pro-
tejatå împotriva ploii pentru încå cel pu†in 24 ore.
Placårile ceramice pot fi aplicate cel mai devreme dupå 3
zile. Solicitarea completå cu apå este posibilå numai dupå 5
zile. Ceresit CR 90 este rezistent la agen†ii cu reac†ie alca-
linå sau neutrå.
Prezenta fißå tehnicå prezintå modul de utilizare a produsu-
lui, precum ßi modul de aplicare a acestuia, înså toate aces-
tea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatorului.
Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi
verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi uti-
lizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre
nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în
cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verifi-
catå prin experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele ante-
rioare îßi pierd valabilitatea.

DATE TEHNICE 

Bazå:                             Combina†ie de ciment cu aditivi
ßi fileri (umpluturi minerale)

Densitate în vrac: aprox. 1,35 kg/dm3

Propor†ia de amestec:
- aplicare prin pensulare:     aprox. 8,0 l apå la 25 kg
- aplicat prin ßpåcluire:    aprox. 6 l apå la 25 kg

Temperatura de aplicare: +5°C ßi +25°C
Timp de punere în operå: pânå la 3 h
Poate fi circulat: dupå 2 zile
Aderen†a: ≥ 1,0 MPa

Consum orientativ:

Solicitåri Grosime CR90 Cantitate CR 90
(în mm) (kg/m2)

Protec†ie umezealå: 2,0 mm cca. 3,0
Apå fårå presiune:      2,5 mm        cca. 4,0
Coloana de apå
panå la 15 m:            3,0 mm                  cca. 5,0
Grosime maximå:        5,0 mm                  cca. 8,0

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data fabricårii când este påstrat în
condi†ii uscate în ambalajul original.

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

www.cr90crystaliser.com

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/752 - 2008
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