
ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCL 52
Герметизуюча стрічка
Герметизуюча стрічка для деформаційних швів у будівельних конструкціях.

ВЛАСТИВОСТІ

еластична
витримує деформаційні навантаження
довговічна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка Ceresit CL 52 використовується для облаштування де-
формаційних швів та герметизації стиків будівельних кон-
струкцій. Використовується для поєднання гідроізолюючих
шарів у місцях їхніх стиків (деформаційні шви та ін.).

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Стрічка Ceresit CL 52 наклеюється на поверхню елементів,
які стикаються, за допомогою клеючої суміші Ceresit CL 50,
Ceresit CU 22 або Ceresit CR 66. Поверхня конструкцій по-
винна бути сухою та міцною. Клеюча суміш наноситься у два
шари. Перший шар наноситься на поверхню конструкції, на
нього наклеюється стрічка зі сторони тканини, потім на по-
верхню стрічки наноситься другий шар клеючої суміші.

ПРИМІТКИ
Роботи слід проводити у сухих умовах при температурі осно-
ви та навколишнього середовища від +5 °C до +35 °C.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією. 
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника (ім-
портера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

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

УПАКОВКА
Стрічка Ceresit CL 52 постачається у рулонах довжиною 10 м. 



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: поліестерова тканина 

з полімерним шаром
Максимальна розтягуюча сила:
-120 вздовж: близько 322 Н для

полоси завширшки 5 см
-121 впоперек: близько 98 Н для

полоси завширшки 5 см 
Максимальне видовження:
- вздовж близько 84%
- впоперек близько 186%
Ширина стрічки: 120 мм
Ширина полімерного шару: 70 мм
Опір тиску води 0,15 МПа: не пропускає
Температура експлуатації: від -30 °C до +90 °С

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CL 52 зазначеним
технічним харак те -рис тикам при вико на н нi правил транс-
портування, збе рi ган ня та вико ристання, наведених у цьому
технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за не-
правильне використання мате рiалу, а також за його застосу-
вання в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiч-
ним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі по-
передні описи вважати недійсними.


