
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

водонепроникна
еластична
швидко полімеризується 
(укладання облицювальної 
плитки можливе через 16 годин)
сприймає деформацію при розкритті
тріщин в конструкціях
не містить розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit CL 51
призначена для гідроізоляції стін та підлоги приміщень, що
експлуатуються у вологому середовищі (ванні кімнати, ду-
шові, санвузли та ін. приміщення громадського та промисло-
вого призначення) з подальшим оздобленням облицюваль-
ною плиткою. Може використовуватися як гідроізоляційний
шар в підлогах з підігрівом. Ефективна як клей для наклею-
вання гідроізоляційної стрічки Ceresit CL 52. Не допускається
нанесення на старі керамічні покриття, литий асфальт або
лакофарбові покриття. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною,
очищеною від пилу, напливів, масляних плям та інших речо-
вин, що зменшують адгезію мастики до поверхні. Тріщини 
в основі необхідно розшити та замазати сумішами Ceresit.
Марка суміші підбирається залежно від стану та призначен-
ня конструкції. При гідроізоляції цегляної кладки шви повинні
бути заповнені врівень з поверхнею. У всіх випадках перед
нанесенням шару гідроізоляції поверхня ґрунтується ґрунтов-
кою Ceresit СТ 17. Вологість гіпсових основ не повинна пере-
вищувати 0,5%, а товщина шару штукатурки або плити по-
винна бути не менше 15 мм. Поверхні, що гідроізолюються,
не повинні бути гладкими (рівними): гладкі поверхні необхід-
но затерти та надати структурі шорсткості (нерівності). 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Основу очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, які зменшують адгезію. Поверхню обробити ґрун-
товкою Ceresit CT 17.

Для забезпечення водонепроникності мастику наносять дво-
ма шарами товщиною від 1,0 мм до 1,5 мм. Ceresit CL 51 на-
нести у нерозведеному стані на поверхню за допомогою ва-
лика або щітки. Час висихання першого шару – 2 години.
Гідроізоляцію деформаційних швів, стиків та примикань не-
обхідно підсилити стрічкою Ceresit CL 62 або Ceresit CL 52.
Стрічку наклеїти на мастику одразу після нанесення першого
шару.
Нанести другий шар мастики після висихання першого. За-
безпечити покриття стрічки Ceresit CL 62 або Ceresit CL 52
мастикою при нанесенні другого шару.
Через 16 годин по шару гідроізоляції можна провести укла-
дання плитки з використанням еластичної клеючої суміші для
плитки Ceresit CM 117 FLEXIBLE або клеючої суміші Ceresit
CM 11 CERAMIC.
Після укладання плитки провести розшивку швів із використан-
ням матеріалів системи MicroProtect з антигрибковим захис-
том: еластичний водостійкий кольоровий шов Ceresit СЕ 40. Ку-
тові шви та примикання сантехнічного обладнання заповнити
силіконовим швом Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИМІТКИ
Використання Ceresit CL 51 можливе в сухих умовах при
температурі від +5 °C до +30 °С і відносній вологості повітря

CL 51
Гідроізоляція Express
Однокомпонентна мастика для гідроізоляції основи під плитку.
Для гідроізоляції будівельних конструкцій усередині приміщень, 
які експлуатуються у вологому середовищі, окрім басейнів.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

не вище 80%. Усі рекомендації ефективні при температурі
+20 ± 2 °С і відносній вологості повітря 55 ± 5%. За інших
умов використання можливе уповільнення або прискорення
полімеризації Ceresit CL 51. Не допускається гідроізоляція
поверхонь з можливим впливом води та хімічних речовин 
з протилежного боку конструкцій, що гідроізолюються. 
У разі потрапляння мастики на шкіру необхідно ре-
тельно промити її водою. У разі потрапляння мас-
тики в очі негайно промити їх водою і звернутися по
допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня Ceresit CL 51, слід керуватися діючими нормативними до-
кументами по улаштуванню гідроізоляції за допомогою мас-
тики. У разі використання матеріалу в умовах, не розгляну-
тих у даному технічному описі, слід самостійно випробувати
матеріал або звернутися за порадою до виробника. 
Для герметизації плавальних басейнів та інших конструкцій,
які  постійно піддаються впливу води, необхідно використову-
вати інші продукти Ceresit.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з температу-
рою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати виготовлення,
вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit CL 51 фа-
сується в пластикові ємності по 7 і 14 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: модифікована синтетична 

смола 
Колір: сірий
Густина: 1,4 кг/л
Час висихання 1 шару: близько 2 годин
Час висихання 2 шару: близько 3 годин
Температура використання: від +5 °С до +30 °С
Водонепроникність: непроникна для води плівка
Перекриття тріщин: 0,75 мм
Витрата для двох шарів: 1,4 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність однокомпонентної гідроізо-
ляційної мастики Ceresit СL 51 вказаним технічним характе-
ристикам при виконанні правил транспортування, зберіган-
ня, приготування і нанесення, які наведені у даному технічно-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання матеріалу, а також за його застосування в ін-
ших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. Із
моменту появи даного технічного опису всі попередні стають
недійсними. 


