
CP 27
Pastă de etanşare siliconică universală 

CARACTERISTICI

Ceresit CP 27 AquaDicht Repair este o pastă de etanşare 
universală, cu miros redus, siliconică pe bază de apă pentru 
lucrări de reparaţii şi etanşare – atât în interior cât şi la exterior. 
Produsul aderă pe substraturi umede şi reziduuri de silicon 
vechi. Produsul este ecologic şi solubil în apă înainte de 
întărire. Rezistenţa şi elasticitatea finală sunt obţinute după 3-4 
săptămâni. Aderă pe majoritatea substraturilor de construcţie 
obişnuite. Rezistent la UV şi la intemperii.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru repararea găurilor şi crăpăturilor mici din ţigle, 
jgheaburi, suprafeţe ale pereţilor, canale de scurgere a apei, 
luminatoare, ferestre de mansardă şi trape, lucarne, balcoane 
şi terase. Aderă pe majoritatea materialelor de construcţii. Nu 
este adecvată pentru folosirea pe PE, PP, PTFE (PE- polietilena, PP 
polipropilena , PFTE-politetrafluoretilena) acoperiri prin oxidare, 
cupru şi pentru folosirea subacvatică. Din cauza numărului mare 
de aplicaţii posibile, este necesar să efectuaţi testele preliminare.

MOD DE APLICARE

Substraturile trebuie să fie portante, curate, fără praf şi 
unsoare. Îndepărtaţi orice material desprins sau friabil. 
Aplicaţi pasta de etanşare, introduceţi unealta de nivelare în 
apă curată şi nivelaţi pasta de etanşare înainte de formarea 
unei cruste. 
Aceasta poate fi nivelată în 10 minute, dar folosiţi întotdeauna 
apă curată. 
Temperaturile scazute întârzie procesul de întărire. Folosiţi 
pasta de etanşare în zone bine ventilate pentru a asigura 
condiţii de uscare optime. Remedierile pot fi efectuate 
cu uşurinţă când pasta de etanşare este încă proaspătă. 
Cantităţile necesare depind de dimensiunile rosturilor. Imediat 
după aplicare curăţaţi uneltele cu apă curată şi mâinile cu apă 
şi săpun. Depozitaţi produsul într-un loc rece, uscat şi ferit de 
îngheţ. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fişa de date

ELIMINARE

Reziduurile de produs complet întărit = eliminare împreună cu 
deşeurile domestice/deşeu industrial de tip casnic
Reziduurile de produs neîntărite trebuie duse la punctul 
municipal de colectare a deşeurilor. Număr de cod deşeu 

european (EWC): 080409. Conţine conservanţi: tiabendazol
Atenţie: Produce iritaţii grave ale ochilor. 
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Dacă este necesar sfatul 
medicului, păstraţi recipientul produsului sau eticheta la 
îndemână.
ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII:
Clătiţi uşor cu apă timp de câteva minute. Scoateţi lentilele de 
contact, dacă sunt prezente şi dacă acest lucru este uşor de 
făcut. Continuaţi clătirea. Numai pentru utilizatori profesionişti. 

DATE TEHNICE

Rezistenţa la temperatură:  -50 °C până la +120 °C
Temperatura de aplicare: +5 °C până la +40 °C
Lăţimea max. a rostului: 30 mm
Viteză de întărire: 2 mm/zi
Consum :  0,5 x lăţimea rostului de 

(mm) x adâncimea rostului 
de (mm) = ml/m²

Durata de depozitare:  Aprox. 24 luni într-un loc 
rece, uscat şi fără îngheţ

AMBALARE

Conţinut 300 ml

Aquablock




