
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до основ
стійка до впливу нафтопродуктів
паропроникна
морозостійка
придатна для резервуарів iз питною 
водою

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Су міш приз на че на для гідроізоляції бу ді вель них кон струк -
цій – ба сей нів, фун да мен тів, гі дро тех ніч них спо руд, ре зер -
вуа рів для збе рі ган ня во ди, зо кре ма пи тної.
Гі дро ізо ля цій на су міш за сто со ву ється з бо ку впли ву во ди. За -
хист від періодичного/по стій но го зво ло жен ня – 2 ша ри об -
ма зу валь ної гі дро ізо ля ції. За хист від гі дро ста тич но го на по ру
(водяний стовп до 5 м) – 2 ша ри об ма зу валь ної + 1 шар шту -
ка тур ної гі дро ізо ля ції.

ПІД ГО ТОВКА ОС НО ВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва повинна бути сухою та міц-
ною, очищеною від жирів, ма сел, ма сти к, оліфи та ін ших ре -
чо вин, що знижують адгезію су мі ші до ос но ви. Не ве ли кі не -
рів ні ді лян ки по верх онь вер ти каль них ос нов слід вирівняти, 
а не міц ний шар ви да ли ти. Зал еж но від ха рак те ру по верх ні
це мож на зро би ти або піскоструминним ме то дом, або за до -
по мо гою во ди під ти ском, або вручну. Ос но ва по вин на бу ти
рів ною та шор сткою. Усі ре бра слід відфре зе ру ва ти, а ку ти
за кру гли ти з ра ді усом не менше 3 см це мент ним роз чи ном
Ce re sit СN 83 із додаванням 3% емульсії Ceresit CC 83. Трі -
щи ни по над 0,5 мм слід роз ши ти та за пов ни ти ма те рі а лом
Ce re sit СХ 5.
Міц ність ос но ви на стиск по вин на бу ти не мен ше 15 МПа. Бе -
тон ні ос но ви гі дро ізо лю ють ся не ра ні ше ніж че рез 3 мі ся ці пі -
сля їх улаш ту ван ня, це гля на клад ка з роз шит ими врі вень шва -
ми та це мент но-пі ща ні ос но ви – не ра ні ше ніж через 
28 діб. Пе ред за стос уван ням Ce re sit CR 65 ос но ву слід зво ло -
жи ти, не до пу скаю чи по яви су ціль ної во дя ної плів ки.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чистою водою (тем пе ра ту ра води від
+15 °С до +20 °С) та ін тен сив но пе ре мі ша ти до от ри ман ня
од но рід ної ма си без гру док за до по мо гою низькообертового
(600 об/хв) дри ля з нас ад кою або мі шал ки. Кіль кість во ди

ре гу лю єть ся зал еж но від тех но ло гії ви ко нан ня ро біт: при на -
не сен ні шпа те лем або ло пат кою пот ріб но змі ша ти 1 кг су хої
су мі ші Ce re sit CR 65 та 0,22 л во ди, при на не сен ні пен злем
або ма кло ви цею – 1 кг су хої су мі ші Ce re sit CR 65 та
0,26–0,27 л во ди.
Розчинову суміш ви три ма ти 5 хви лин, пі сля чо го зно ву пе ре -
мі ша ти. Ви ко ри стан ня роз чин ової су мі ші мо жли ве про тя гом
1 го дини. При го то ва ну роз чин ову су міш тон ким ша ром на -
не сти одним із заз на че ни х ін стру мен тів на во ло гу, але не мо -
кру ос но ву. Роз чин ову су міш слід на но си ти в од но му на -
прям ку, без пе рех рес них ру хів, ме то дом «мо кре на мо кре».
На не се ний ша р слід берегти від швидкого висихання. Дру -
гий шар на нести пер пен ди ку ляр но до по пе редньо го.
Пе ред за кін чен ням ро біт слід пе ре ко на ти ся в то му, що вся по -
верх ня ос но ви рів но мір но по кри та розчиновою сумішшю.

ПРИ МІТ КИ
Гі дро ізо ля цій ні ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос -
но ви від +5 °С до +30 °С. Усі ви ще заз на че ні ре ко мен да ції
ефек тив ні при тем пе ра ту рі +20 ± 2 °С і від но сній во ло го сті
по ві тря 55 ± 5%. В ін ших умо вах тех но ло гіч ні па ра ме три за -
стос уван ня мо жуть змі ни ти ся. 
При використанні матеріалу для гідроізоляції поверхонь, що
працюють під високим тиском (від 0,05 до 0,2 МПа), необ-
хідно враховувати, що гідроізоляційний ефект суттєво підви-
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Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

щується за рахунок ущільнення структури матеріалу під дією
води. Таким чином, необхідно забезпечити поетапний підйом
тиску по 0,05 МПа, витримуючи на кожному етапі не менше
24 годин. У ході першого підйому тиску води можливе корот-
кочасне промокання гідроізолюючого шару з наступним йо-
го висиханням.
Гі дро ізо ля цій на су міш Ce re sit СR 65 мі стить це мент 
і при взаємодії з водою дає луж ну ре ак цію, то му
під час ро бо ти тре ба захищати очі та шкі ру. У ра зі
по тра плян ня роз чи ну в очі слід негайно про ми ти їх
во дою та звер ну ти ся до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім ви щезаз на че ної ін фор ма ції про за стос уван ня гі дро ізо -
ля цій ної су мі ші, під час роботи з нею слід ке ру ва ти ся чин ною
нор ма тив ною до ку мен та цією на улаш ту ван ня по лі мер це -
мент ної гі дро ізо ля ції. У ра зі ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо -
вах, не на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо -
стій но провести ви про бу ван ня або звер ну ти ся за консульта-
цією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі ся -
ців від да ти ви го то влен ня, заз на че ної на упаковці.

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

УПА КОВ КА
Гі дро ізо ля цій на су міш Ce re sit CR 65 фа су єть ся в міш ки по 10
та 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: полімерцементна су міш

із мі не раль ни ми на пов -
ню ва ча ми та органічни-
ми мо ди фі ка то ра ми

Витрата води для приготування 
розчинової суміші для:
- шту ка тур ної гі дро ізо ля ції: 5,5 л во ди на 25 кг 

сухої суміші 
- об ма зувальної гі дро ізо ля ції: 6,5–6,7 л во ди на 25 кг 

сухої суміші
Час ви ко ри стан ня 
розчинової суміші: не менше 60 хвилин
Стій кість до ат мо сфер них опа дів: че рез 24 го ди ни
Го тов ність покриття до ек сплу а та ції:
- тех но ло гіч не пе ре су ван ня: че рез 3 до би
- облиц юван ня, за пов нен ня во дою: че рез 7 діб

Тем пе ра ту ра застосування
розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 1 МПа
Водонепроникність 
(за 24 години): не менше 0,05 МПа
Паропроникність: не менше 0,03 мг/(м•год•Па)
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Межа міцності 
на стиск (через 28 діб): не менше 12 МПа
Усадка: не більше 2 мм/м
Ви тра та* сухої суміші : від 3,0 до 8,0 кг/м2

Тов щи на Витрата*
Особливості експлуатації шару Ce re sit CR 65

(мм) (кг/м2)
Пе ріо дич не зво ло жен ня 2,0–2,5 3,0–4,0
По стій не зво ло жен ня
без ти ску во ди 2,5–3,5 4,0–6,0
Постійний вплив води
під тиском до 0,05 МПа 3,5–5,0 6,0–8,0

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність гі дро ізо ля цій ної су мі ші 
Ce re sit СR 65 заз на че ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при
ви ко нан ні пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту -
ван ня та на не сен ня, на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі.
Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра виль не викорис-
тання ма те рі а лу, а та кож за йо го застосування в цілях та
умо вах, не пе ред ба че них цим тех ніч ним опи сом. Із мо мен -
ту по яви цьо го тех ніч но го опи су всі попередні ста ють не дій -
сни ми.


