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• pentru diferite tipuri de izolaţii (uşoare, medii şi 
ridicate); 

• flexibilă, umple fisuri şi crăpături; 

• conţine microfibre polimerice de ranforsare; 

• produs ideal sub placări de balcoane şi terase; 

• pentru băi, bucătării şi pivniţe. 
 
UTILIZARE  
Pentru obţinerea hidroizolaţiei pentru acele elemente ale 
clădirii expuse contactului cu apa de infiltraţie sau cu apa din precipitaţii; pentru interiorul şi 
exteriorul cladirilor.  
În interior se utilizează în: băi, cabine de duş, toalete, bucătării, spălătorii.  
În exterior se utilizează pentru: balcoane, terase, pereţii pivniţelor şi fundaţiilor, parapeţi, 
rezervoare de apă. 
 
PROPRIETĂŢI 
Hidroizolaţie bicomponentă recomandată sub placările ceramice, conţine o structură armată 
cu fibre polimerice în strat, este flexibilă, reduce zgârieturile, este permeabilă la vapori, 
rezistentă la apa clorinată. 
Aderenţă ridicată pe substrat de beton, cel puţin 1,3 MPa. 
Formează un film de sigilare de câţiva mm grosime 
 
INFORMAȚII TEHNICE 
 Caracteristicile tehnice declarate ale tipului de produs de construcție. 

Nr 
crt. 

 
Caracteristici tehnice 

 
Valoarea declarată 

1. Aderența inițială ≥ 0,5 N/mm2 

2. Adeziunea după expunerea la apă ≥ 0,5 N/mm2 

3. Aderența după îmbătrânirea termică ≥ 0,5 N/mm2 

4. Aderența după expunerea la apa de var  
≥ 0,5 N/mm2 

5. Aderența după cicluri de îngheț-dezgheț  
≥ 0,5 N/mm2 

6. Impermeabilitate Nici o penetrare 

7. Abilitatea de a acoperi fisurile în condiții 
standard 

 
≥ 0,75 mm 

 
Declarația de performanță Nr. 029/ 2019, conform SR EN 14891: 2017 
 



 
Cesal Premium HYDROLASTIK 2C 

Produs bicomponent pentru hidroizolaţie  

Fişa tehnică CP 016 

 

 

 
PREGĂTIREA SUBSTRATULUI 
Produsul este recomandat pentru substraturi minerale, ca de exemplu beton, tencuieli pe 
bază de ciment şi ciment-var, gips-carton şi OSB, pardoseli şi sape de ciment, pereţi din 
cărămizi brute sau ceramice sau blocuri cu goluri din var-nisip (lucrări de zidărie cu rosturi 
închise). Substratul trebuie să fie solid, uscat, fără săruri eflorescente, lipsit de straturi de 
vopsea care scad aderenţa (praf, murdărie, urme de vopsele şi lacuri) sau alte elemente de 
slabă aderenţă. Umpleţi zgârieturile şi denivelările cu mortare de reparaţii pe bază de 
ciment. Substraturile prăfoase şi cele pe bază de ipsos trebuiesc bine desprăfuite. 
Substratul trebuie să fie perfect uscat, fapt confirmat de testul folie – care constă în 
acoperirea cu 1 m2 de folie de plastic, iar dacă după 1 oră apare condens sub folie, 
substratul nu este suficient de uscat pentru lucrarea de hidroizolaţie. Substraturile proaspăt 
realizate (mortare şi şape), trebuie sigilate după uscarea completă, dar nu mai devreme de 
14 zile de la execuţie. 
În caz de absorbţie excesivă a substratului, utilizaţi Cesal Premium Grund-amorsă Universală, 
iar pentru substraturile netede cu absorbţie scazută utilizati Cesal Premium Grund Amorsă 
pentru tencuieli decorative. 
 
PREPARAREA PRODUSULUI 
Cesal Premium HYDROLASTIK 2C este un set de două componente: - componentul B: 
dispersie apoasă de polimer; componentul A: compus uscat pe bază de ciment.  
Mărimile ambalajelor corespund proporţiilor de amestecare recomandate. Componentul “B” 
se toarnă intr-un vas, se adaugă componentul uscat “A” şi se amestecă până la obţinerea 
consistenţei omogene şi de culoare (circa 2 minute). Reamestecaţi produsul dupa 5 minute. 
Utilizaţi produsul în decurs de circa 60 minute. NOTA: luând în considerare utilizarea parţială, 
prepararea masei va respecta urmatorul raport de greutate al componentilor: 3 părţi din 
componentul “A” la 1 parte din componentul “B”. 
 
 
APLICARE 
Începeţi lucrările prin poziţionarea sigiliilor în locurile cu riscuri deosebite de scurgere – 
marginile de contact ale peretelui cu podeaua, marginile pereţilor, canalizarea şi rigolele cu 
conducte. În aceste locuri se aplică un strat subţire de produs, în care să fie încorporate 
accesorii de etansare (benzi, gulere). Aplicaţi cel puţin două straturi. Substratul trebuie să fie 
umezit cu apă pentru o suprafaţă umedă mată. Aplicaţi primul strat, cu ajutorul unei 
bidinele solide apăsată pe substrat (înainte de amestecarea componenţilor, o cantitate mică 
de apă se poate adăuga la componentul “B” (până la 3 %), fapt care va facilita frecarea de 
masa în sol). După uscare (circa 3-4 ore), se aplică al doilea strat, fără diluare, cu pensula, 
rola sau gletiera de oţel. Grosimea stratului: 2-3 mm. Aveţi grijă pentru a asigura o ventilaţie 
corespunzătoare la efectuarea lucrărilor în interiorul clădirilor. Suprafeţele proaspăt 
hidroizolate se vor proteja împotriva precipitaţiilor şi a apei - în decurs de 12 ore. După 24 
ore puteţi fixa plăcile ceramice, utilizând adezivi pe bază de ciment Cesal Premium Universal 
sau Elastik.   
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CONSUM 
Chituire 
Circa 1 kg/1 m²/1 mm grosime. 
 

Tipul hidroizolaţiei Grosimea de strat 
recomandată (mm) 

Consum 
(kg/m2) 

Hidroizolaţie uşoară (împotriva 
umidităţii) 

2,0 circa 3,0 

Hidroizolaţie medie (împotriva 
apei de infiltraţie) 

2,5 circa 3,75 

Hidroizolaţie ridicată (împotriva 
apei sub presiune) 

3,0 circa 4,5 

 
DATE TEHNICE 
Temperatura de aplicare: între +15 ºC şi +25 ºC; 
Aderenţa la substrat: minim 1,0 N/mm²; 
Acoperă crăpături de până la 1 mm. 
 
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
Componentul A: în saci sigilaţi, în condiţii uscate (preferabil pe paleţi), protejaţi împotriva 
umidităţii. 
Componentul B: în canistre sigilate, în condiţii uscate, la temperaturi de peste +5 ºC. 
Evitaţi supraîncălzirea. 
Termenul de valabilitate al ambelor componente, în condiţiile respectării condiţiilor 
specificate, este de 12 luni de la data fabricaţiei. 
Conţinutul de crom solubil (VI), în materialul gata preparat ≤ 0,0002 %. 
 
PRECAUŢII 
Iritant; conţine ciment. 
Iritant pentru sistemul respirator şi piele. Risc major pentru ochi. Poate da sensibilitate în 
contact cu pielea. Datorită componentului uscat poate forma praf, care cauzează iritaţia 
mecanică a sistemului respirator şi pielii. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu respiraţi praf. În 
caz de contact cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi cereţi sfatul medicului. Purtaţi 
echipament de protecţie adecvat şi mănuşi. În caz de inderare, cereţi imediat sfatul medicului 
şi arătaţi ambalajul sau eticheta 
 
Prezentele informaţii constituie instrucţiuni de bază pentru aplicarea produsului şi nu scutesc 
utilizatorul de la obligaţia de a lucra în conformitate cu bunele practici din construcţii şi a 
respecta reglementările de Protecţia Muncii în vigoare.  
 


