
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXRESS 1-K 

 
Hidroizoliacija 
 

 

 

 

CL 51 

 

 apsaugo pagrindą nuo drėgmės  

 nelaidi vandeniui ir elastinga 

 padengia pagrindo įtrūkius 

 sudėtyje nėra tirpiklių 

 plyteles galima kloti po 4 valandų 

 atitinka lengvo tipo izoliacijos reikalavimus 

 
 

kasutamiseks  

 

 

   

• patalpoms – vonios kambariams, virtuvėms, 

tualetams      

• dušinėms ir plovykloms 

• ant horizontalių ir vertikalių paviršių 

• pagrindų paviršiams, besiūliam pagrindo paviršiui 

sandarinti prieš klojant keramines plyteles 

• gyvenamuosiuose namuose pagrindams sandarinti 

nuolatinės drėgmės veikiamose patalpose 

• šiems pagrindams sandarinti: tinko ir cemento (taip 

pat šildomiesiems), cemento-kalkių tinko, besiūliams 

mūriniams 

• drėgmei jautriems pagrindams apsaugoti: dujų betono, 

gipso kartono, gipso pluošto, cemento pluošto ir osb 

plokštėms, anhidritiniams pagrindams, gipso 

pagrindams ir tinkui, grindims sandarinti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
„Ceresit“ CL 51 sukimba su sausais, vienalyčiais, švariais ir 
tinkamais plytelėms kloti paviršiais, be sukibimui trukdančių 
medžiagų (pvz., dažų likučių, jungiamųjų medžiagų 
sluoksnių, dulkių, sudūlėjusių dalelių). Esamus nešvarumus, 
dažų dangą ir mažo patvarumo sluoksnius reikia pašalinti. 
Pagrindo paviršius turi būti lygus, be gilių įtrūkių. 
Anhidritinius pagrindus, kurių drėgnumas ≤0,5 proc. bei OSB 
plokštes reikia nušlifuoti mechaniniu būdu ir nuvalyti dulkes, 
gipso kartono ir gipsinio pluošto plokštės turi būti sutvirtintos 
pagal plokščių gamintojo instrukcijas, gipso pagrindų ir tinko 
storis turi būti >10 mm ir drėgnumas ≤1 proc. Glotnius tinko 
ir išlyginamųjų sluoksnių paviršius reikia sušiurkštinti. 

SAVYBĖS 
 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 

PREPARATION 
 

PANAUDOJIMAS 
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Dulkančius ir byrančius pagrindus reikia nuvalyti šepečiu ir 
nugruntuoti gruntu „Ceresit“ CT 17, panašiai kaip ir visus 
įgeriančius pagrindus – OSB plokštes ir MDP plokštes (gr. 
≥22 mm) – nušlifuoti mechaniniu būdu ir nugruntuoti gruntu 
„Ceresit“ CN 94. 
 

Jeigu produktas ilgesnį laiką buvo nenaudojamas, reikia jį 
sumaišyti gręžtuvu su maišykle. Medžiaga yra paruošta 
naudoti. Neskiestą „Ceresit“ CL 51 reikia dengti teptuku arba 
voleliu. Pirmiausia sandarinamąja juosta „Ceresit“ CL 89 
arba „Ceresit“ CL 152 padenkite sienų ir grindų sandūras, 
kampus, kraštus, plėtimosi siūles, vamzdžių pralaidas ir kitas 
vietas. Sandarinamąją juostą reikia įspausti į pirmą 
neišdžiūvusį CL 51 sluoksnį ir tada padengti paviršių antru 
sluoksniu. Kad paviršius būtų atsparus vandeniui, jį reikia 
padengti mažiausiai dviem sluoksniais, kurių storis apie 1,0 
mm. Pirmą sluoksnį visada reikia tepti teptuku. Antrą 
sluoksnį galima tepti teptuku arba voleliu. Sluoksniai 
dengiami statmenai vienas kitam. Kitas sluoksnis tepamas 
išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. 
. 

 

 

 
 

 

 

Gruntavimas naudojant „Ceresit“ CT 17 

 

DARBO EIGA 
 

Sandarinamosios juostos arba techninės vilnos, kurios maks. 
svoris 60 g/m2, įklijavimas vietose, kur nutiesti instaliaciniai 
vamzdžiai 

 

Pirmojo izoliacinio sluoksnio užtepimas 

 

Sandarinamosios juostos CL 152 įklijavimas 
vertikaliame kampe 
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Praėjus maždaug 4 valandoms po paskutinio sluoksnio 
padengimo, ant hidroizoliacijos galima klijuoti keramines 
plyteles, naudojant klijuojamuosius mišinius „Ceresit“ CM 11 
PLUS, CM 12, CM 12 PLUS, CM 16, CM 17, CM 22 arba 
CM 29. 
Įrankius ir šviežiai suteptas vietas plauti vandeniu. 
Sukietėjusį CL 51 sluoksnį galima pašalinti tik mechaniniu 
būdu. 
 

 

 

 

 
 

 
Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir 
pagrindo temperatūra yra nuo +5°C iki +25°C. Visi 
duomenys pateikti esant +20°C temperatūrai ir 60% 
santykiniam oro drėgnumui. 
Esant kitoms sąlygoms, būtina atsižvelgti į atitinnkamai 
ilgesnę arba trumpesnę medžiagos džiūvimo trukmę. Būtina 
pasirūpinti, kad iš pagrindo pusės nesisunktų drėgmė. 
Nenaudoti hermetiko Ceresit CL 51vietose, kurios veikiamos 
cheminių medžiagų.  
CL 51 gali būti naudojama A ir B kategorijos, žmonėms 
skirtose patalpose. 

 

 

15 kg, 5 kg ir 2 kg kibirai. 

 
 

Sudėtis: 
modifikuota sintetinės dervos 

dispersija 

Spalva: Pilka 

Tankis: 1,55 ±10 proc. kg/dm3 

Konsistencija: pasta 

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C 

Pirmo sluoksnio  

Džiūvimo laikas: 

 
90 min. 

Antro sluoksnio 

džiūvimo laikas: 

 
2 val. 

Plytelių klojimas: praėjus apie 4 val. nuo paskutinio 
sluoksnio padengimo 

Dangos lankstumas: be įtrūkių +5 °C temp. Ant volelio, kurio 
skersmuo 30 mm 

Laidumas vandeniui – 

permirkimas: 

Vanduo neprateka, kai vandens čiurkšlė 
apie 1000 mm per 24 h 

Santykinis pailgėjimas 

esant maksimaliai 

tempimo jėgai: 

≥13 proc 

Maksimali tempimo 

jėga: 
≥5 MPa 

Sukibimas su pagrindu, 

gruntuotu CT 17: 

- betono ≥3 MPa 

- cemento pluošto plokštės ≥0,5 MPa 

- gipso kartono plokštės ≥0,5 MPa 

arba pagrindo nutraukimas 

- OSB plokštės  ≥0,5 MPa 

arba pagrindo nutraukimas 

Įtrūkių dengimo geba: nėra įtrūkių esant iki 0,7 mm 

Antrojo izoliacinio sluoksnio užtepimas dantyta mentele 

 

Po 4 valandų galima pradėti klijuoti plyteles 

CL 51 puikiai pasitvirtina voniose, dušuose ir pan. 

 

DĖMESIO! 
 

PAKUOTĖ 

TECHNINIAI DUOMENYS 
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Lakiųjų organinių junginių 

(LOJ), nustatytų kaip 

leistinos  žalingų veiksnių 

koncentracijos, emisija: 

 
 
Nėra leistinos emisijos esant didesnei 
negu leistina koncentracija 

Orientacinis 

sunaudojimas (dviem 

sluoksniais): 

apie 1,1 kg/m 

Emisijos klasifikacijos:              EC1 Plus 
                        M 1 

Galiojimo laikas: Iki 12 mėn. nuo pagaminimo datos, produktą 
laikant sausoje ir vėsioje vietoje, originalioje pakuotėje. Saugoti 
nuo užšalimo!  

 
Visa techninė informacija teikiama telefonais: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis 

 
Be visų šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų, darbus reikia 
atlikti laikantis bendrų statybos darbų principų, pramonės institutų ir 
asociacijų nurodymų, nacionalinių ir Europos normų, patvirtinimo 
dokumentų reikalavimų, BHP nuostatų ir t. t. Aukščiau išvardytos 
techninės savybės pateiktos atsižvelgiant į praktinę patirtį bei atliktų 
bandymų rezultatus. Bet kokioms medžiagos savybėms bei 
pritaikymo būdams, neaprašytiems šioje instrukcijoje, turi būti 
gautas mūsų raštiškas patvirtinimas. Visi duomenys pateikti esant 
+23 °C aplinkos ir pagrindo temperatūrai bei 50 proc. santykiniam 
oro drėgnumui, jei nenurodyta kitaip. Esant kitoms oro sąlygoms, 
parametrai gali būti pakeisti. 
 
Šioje instrukcijoje pateikta informacija, ypač rekomendacijos, 
susijusios su mūsų produkto taikymo būdais ir sąlygomis bei 
panaudojimo sritimis, buvo parengtos atsižvelgiant į mūsų 
profesionalią patirtį. Ši instrukcija apibūdina medžiagos taikymo 
sritis ir rekomenduojamus darbų atlikimo būdus, tačiau neatstoja 
profesionalaus vykdytojo paruošimo. Gamintojas garantuoja 
gaminio kokybę, tačiau neatsako už pasekmes, kilusias dėl gaminio 
naudojimo kitomis sąlygomis ar kitiems tikslams. Atsižvelgiant į tai, 
kad sąlygos, kuriomis gali būti naudojamas produktas, gali keistis, 
tokiais atvejais siūloma atlikti savarankiškus gaminio panaudojimo 
bandymus. Neatsakome už aukščiau minėtos informacijos ar kokios 
nors su ja susijusios žodinės rekomendacijos teisingumą, išskyrus 
aplaidumo ar tyčinius atvejus. Ši instrukcija keičia visas anksčiau 
išleistas instrukcijas, susijusias su šiuo produktu. 

 


