
CARACTERISTICI
 X concentrat diluabil în apă
 X fără solvenţi
 X aderenţă activă
 X rezistent la substanţe agresive apărute în mod natural

DOMENII DE UTILIZARE

CP 41 este o emulsie specială pe bază de bitum fără 
solvenţi. Ea este folosită ca strat de grund pentru acoperirile 
bituminoase groase (KMB) și se poate aplica pe substraturi 
minerale și bituminoase vechi atât în interior, cât la exterior.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 

Aplicaţi CP 41 numai pe substraturi plane, solide, portante, 
curate și uscate sau puţin umede.
- Substraturile existente portante, bituminoase trebuie periate și 
curăţate de praf.
- Proeminenţa plăcii de bază și partea frontală a plăcii de bază 
trebuie curăţate foarte bine și șterse de murdărie și reziduuri de 
mortar.
1. Substraturi umede și ude 
La exterior
Substratul trebuie să fie suficient de absorbant și ușor umed, 
astfel încât stratul de grund să fie umezit parţial de substrat. 
Substraturile ude, recognoscibile printr-o închidere vizibilă a 
culorii și/sau o peliculă de umezeală pe suprafaţă trebuie să 
fie impermeabilizate cu CR 65 mortar hidroizolant, cu aprox. 4 
zile înainte de aplicarea CP 41. 
La interior
În special în cazul pivniţelor construite din cărămidă 
se întâmplă frecvent ca rândul de jos de cărămizi să se 
umezească complet în etapa de construcţie prin acumularea de 
apă pe placa de bază din interiorul pivniţei. Așadar aplicaţi un 
strat de impermeabilizare în prealabil cu mortar hidroizolant 
CR 65 pe partea interioară a pivniţei. 
Aplicaţi un strat de suspensie numai pe rândul de cărămizi cel 
mai de jos.
2. Zidărie inegală neregulată
Curăţaţi cu grijă prin periere substratul și aplicaţi un strat de 
grund diluat corespunzător de CP 41. Pentru a evita formarea 
de bule în stratul de impermeabilizare, rosturile constructive 
de 2 până la 5 mm, rosturile dintre cărămizi, precum găurile 
și gurile de aer din beton, precum și substraturile cu pori 

mari trebuie tratate ulterior cu un strat gros de acoperire cu 
Ceresit bituminos. Buzunarele pentru mortar, crăpăturile sau 
alte deteriorări și rosturi de mortar > 5 mm trebuie umplute 
cu mortar din grupa de mortar II / III. Defectele mai mari 
trebuie reparate cu CT 23 mortar pentru reparaţii înainte de 
amorsarea zonei cu CP 41. În cazul zidăriei cu numeroase 
proeminenţe și cavităţi, zona peretelui trebuie nivelată cu un 
strat de egalizare din mortar de ciment.
3. Pregătirea colţurilor și marginilor interioare și 
exterioare ale pereţilor 
Acoperiţi colţurile interioare și interfeţele perete/fundaţie cu o 
formă de turnare realizată din CT 23 mortar pentru reparaţii 
(raza 4 cm). 
Tăiaţi, respectiv teșiţi toate muchiile mai mici de 45°.

MOD DE APLICARE

Amestecaţi rapid CP 41, iar apoi diluaţi-l cu apă în funcţie 
de capacitatea de absorbţie a substratului (consultaţi „Datele 
tehnice”). Amestecaţi bine. Aplicaţi un strat de amorsare 
uniform pe substratul pregătit fie cu pensonul, fie prin 
pulverizare. Aplicaţi un strat de acoperire bituminos gros 
numai după ce stratul de CP 41 s-a uscat complet. 

CP 41
Emulsie bituminoasă
Strat de grund pentru acoperiri bituminoase groase
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Vă rugăm să ne contactaţi pentru recomandări privind 
aplicarea cu utilaje a CP 41.

AMBALARE   

Găleți la 10 kg.

RECOMANDĂRI

Asiguraţi-vă că respectaţi în special următoarele informaţii 
tehnice:
- Fișa tehnică de securitate
- Informaţiile speciale emise de Asociaţia Constructorilor în 
GISCODE BBP 10
- Fișele tehnice de securitate ale altor produse Ceresit 
-  Directive pentru planificarea și executarea impermea bilizării 
cu acoperiri bituminoase modificate plastic groase (KMB)

- DIN 18 195 „Impermeabilizarea clădirilor și structurilor”
- Certificatele de testare naţionale 
P-59.015 MPA Karlsruhe, P-59.001 MPA Karlsruhe, P-59.004 
MPA Karlsruhe
Vă rugăm să consultaţi Fișa tehnică de securitate pentru 
informaţii legate de siguranţă și eliminare.

ALTE INFORMAțII

În afară de informaţiile oferite aici este important, de 
asemenea, să respectaţi directivele și regulamentele 
relevante ale diferitelor organizaţii și asociaţii profesionale, 
precum și standardele respective ale Institutului German de 
Standardizare (DIN). Caracteristicile mai sus menţionate 
se bazează pe experienţa practică și testarea aplicată. 
Proprietăţile garantate și utilizările posibile în afara celor 
garantate în această fișă de informaţii necesită confirmarea 
noastră scrisă. Toate datele oferite au fost obţinute la o 
temperatură ambientală și a materialului de +23° C și o 
umiditate relativă a aerului de 50 % cu excepţia cazurilor 
în care se specifică altceva. Vă rugăm să reţineţi că în alte 
condiţii climaterice întărirea poate fi accelerată sau întârziată.
Informaţiile conţinute în această fișă, în special recomandările 
de manipulare și folosire a produselor noastre se bazează 
pe experienţa noastră profesională. Având în vedere că 
materialele și condiţiile pot varia cu fiecare aplicare dorită, și 
din acest motiv sunt în afara domeniului nostru de influenţă, vă 
recomandăm insistent ca în fiecare caz să se efectueze teste 
suficiente pentru a verifica compatibilitatea produselor noastre 
pentru folosirea dorită. Nu ne asumăm nicio răspundere legală  
pe baza conţinutului acestei fișe de date sau a consilierii 
verbale oferite, cu excepţia cazurilor de conduită neadecvată 
intenţionată sau neglijenţă gravă din partea noastră. Această 
fișă de date tehnice înlocuiește toate ediţiile anterioare 
relevante pentru acest produs.

TERMEN DE vALABILITATE

9 luni dacă este depozitat etanș într-un loc rece și uscat. Folosiţi 
containerele deschise cât de repede posibil.

DATE TEHNICE
Bază materială:  emulsie bituminoasă în 

dispersie apoasă

Densitate: 1,0 kg/l

Temperatură de aplicare:

– substrat și aer +1° C până la +40° C

– material CP 41  +3° C până la +30° C 

Timp de uscare înainte de a continua lucrul **: 

+ 3° C: aprox. 120 minute

+ 10° C: aprox. 60 minute

+ 20° C: aprox. 30 minute

Cantitate necesară:
Substrat foarte 

absorbant
Substrat ușor 
absorbant sau 
neabsorbant

Raport de amestec 
CP 41: Apă 1 : 2 1 : 5

Cantitate de 
CP 41 concentrat 
necesară:

50 - 70 g/m² 10 - 20 g/m²

Cantitate de 
amestec necesară:

150 - 200 g/m² 50 - 100 g/m²

Rezistenţă la temperatură pentru transport și  
depozitare:  0° C până la +40° C.  
Protejaţi de îngheţ și lumina directă a soarelui.

**În funcţie de temperatura ambientală, umiditatea aerului și 
substrat, întărirea poate fi accelerată sau întârziată.


