
CARACTERISTICI

 X rezistent la extragere (forţă de tracţiune 30 KN)
 X etanșare la gaz (test de presiune 1 bar)
 X rezistent la eforturi termice (650 °C, 30 min. la 0,1 bar, 
mediu: aer)

 X rezistent la tăiere după 5 min. – întărit complet după 
30 min.

 X etanș la apă în combinaţie cu șnurul de izolare CA 32 

DOMENII DE UTILIZARE

 X CA 31 se utilizează pentru repararea și etanșarea  traseelor 
de alimentare domestică cu apă și gaz, precum și a 
canalelor de cabluri și de perete. 

 X Este compatibil cu toate materialele plastice și de construcţie 
uzuale și poate fi ulterior acoperită cu produse pe bază 
de ciment sau bitum. Produsul este rezistent la ulei, apă și 
solvenţi, precum și rezistent în timp. 

 X Dacă este utilizat împreună cu șnurul de izolare CA 32, 
ţevile și cablurile pot fi reparate și izolate definitiv împotriva 
apei presurizate. 

 X CA 32 este recomandat pentru rosturi de la 8 mm diametru 
și ţevi cu diametre între 40 și 90 mm. Folosiţi câteva șnururi 
de izolare cu diametre de ţevi mai mari  
(vezi “MOD DE APLICARE”).

 X Șnurul de izolare CA 32 se dilată la contactul cu apa, 
oferind astfel o barieră de protecţie permanentă împotriva 
apei sub presiune. 

 X Șnurul își mărește volumul de până la 3 ori după 
aprox. 20 de minute. 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Substratul trebuie să fie solid, curat și liber de substanţe ce pot 
afecta aderenţa.

MOD DE APLICARE

Apă nepresurizată: 
Introduceţi traseul de alimentare domestică cu ajutorul unei 
garnituri de fixare din cauciuc, cu orificiul capacului în sus. 
Dacă ţeava ce trebuie reparată este deja poziţionată central în 
zidărie, poate fi folosit șablonul furnizat “Pierderi din cofraj” 
pentru a se evita curgerea rășinii dilatate. Scoateţi capacul 
protector al cartușului, înșurubaţi vârful și încărcaţi cartușul 

în pistolul cu cartuș special CA 33. Presaţi pentru a obţine 
câţiva cm cubi (5–15) de rășină pe o hârtie sau pe o foaie, 
până când dispozitivul eliberează un produs colorat uniform. 
Apoi introduceţi imediat prelungirea tubului în deschiderea 
capacului garniturii de cauciuc sau al șablonului “Pierderi din 
cofraj” (intern / extern). Presaţi uniform pentru a introduce 
conţinutul cartușului în deschizătura garniturii dintre zid și 
ţeavă. Deschiderea de pe orice parte a orificiului garniturii 
poate fi, de asemenea, închisă cu  polistiren.
Dacă nu este golit complet cartușul, reatașaţi capacul. Cartușul 
poate fi refolosit împreună cu un nou mixer static. 
Apă presurizată: 
În prezenţa apei presurizate permanent este necesar să folosiţi 
suplimentar și șnurul de etanșare CA 32. Înfășuraţi șnurul în 
jurul ţevii de alimentare domestică (cel puţin 3 înfășurări) și 
așezaţi-l etanș în orificiul garniturii. Distanţa exterioară dintre 
peretele exterior și șnurul de etanșare CA 32: aprox. 50 mm.
Aplicați rășina pentru etanșare CA 31 în orificii, folosind fie 
garnituri de fixare, fie șablonul “Pierderi din cofraj”. Furtunul 
trebuie să fie perfect închis pe orice parte a rășinii. CA 32 
poate fi, de asemenea, folosit pentru ţevi și fisuri cu diametre 
mai mari dacă se folosesc mai multe șnururi de etanșare. 
Înfășuraţi furtunurile de câteva ori în jurul ţevii. Asiguraţi-vă că 
aţi respectat numărul minim de 3 înfășurări și că șnururile sunt 

CA 31/32/33
Rășină pentru etanșare / Șnur de izolare / Pistol cartuș
Pentru reparaţii la instalaţii domestice de gaz & apă și canale cabluri 
încastrate în cărămidă și beton 



presate perfect în jurul orificiului garniturii.
Utilizaţi produsul CA 31 numai la temperaturi de la +5 °C 
până la +30 °C. Temperatura optimă de aplicare este între 
+15°C și +25°C (temperatură produs, mediu și ţeavă / 
substrat).

ATENȚIE

Dacă aveţi nevoie să folosiţi rășina în medii cu temperaturi 
mai scăzute (0°C până la +5°C), aceasta trebuie adusă la 
temperatura camerei, dacă se poate; altfel timpul de uscare 
se va prelungi considerabil. Nu aplicaţi peste apă stătătoare. 
Zidăria umedă nu afectează performanţele produsului.
Respectaţi indicaţiile referitoare la avertismente, securitate și 
eliminarea deșeurilor din fișa cu date de securitate.

DATE TEHNICE 
	 CA	31	 CA	32

Bază:	 poliuretan	 poliacrilat

Culoare:	 gri	 gri

Greutate	volumetrică:	 190	g/dm³	 –

Poate	fi	tăiat:	 după	5	minute	 –

Timp	de	uscare	(20°C):	 după	30	minute	 –

Rezistentă	la	extragere:	 30	KN	forţă	 –		
	 de	tragere

Rezistenţă	la	presiune	
termică:	 	30	minute	(la	650	°C,	0,1	bari,	

mediu:	aer)

Temperatură	aplicare:	 +5°C	până	 –18°C	până	
	 la	+30°C	 la	+80	°C

Expansiune	spumă:	 500	%	 –

Cantitate	necesară:	 	în	funcţie	de	diametrul	ţevii	și	al	
fisurii

Dimensiuni:	 –	 Lungime:	80	cm	
	 	 Diametru:	2	cm

Depozitare:	 CA	31	 	Durata	de	viaţă	12	luni	dacă	este	
depozitat	în	mod	corespunzător,	
în	locuri	răcoroase,	uscate,	cu	
temperaturi	de	peste	+5	°C

	 CA	32	 	A	se	depozita	în	spaţii	uscate,	
întunecate	

Tip	ambalaj:	 CA	31	 	2	cartușe	componente	de	300	ml	
conţinut

	 CA	32	 	1	furtun	de	etanșare,	ambalat	în	sac	
folie	PE	

	 CA	33	 	pistol	cu	cartuș,	ambalat	în	folie	de	
plastic


