
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до дії сольової і лужної корозії
паропроникна
морозостійка
водостійка
придатна для резервуарів з питною
водою

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Гідроізоляційна суміш призначена для захисту будівельних
конструкцій від впливу води, в тому числі для гідроізоляції під-
валів, фундаментів, цоколів, парапетів, бал к онів, терас, ду-
шових, басейнів, очисних споруд, резервуарів, призначених
для зберігання води, в тому числі питної.
Гідроізоляційну суміш заст осовують з боку впливу води. Ела -
стична суміш Ceresit CR 66 при товщині шару 2 мм сприймає
деформації при ширині розкриття тріщин до 0,5 мм.
Захист від періодичного зволоження: 1 шар обмащувальної
гідроізоляції товщиною до 2 мм. Захист від постійного зво-
ложення: 2 шари обмащувальної гідроізоляції товщиною
2,5 мм. Захист від гідрост атичного напору до 5 м водяного
стовпа: 2 шари обмащувальної гідроізоляції товщиною 3 мм.
Крім того, матеріал можна використовувати для захисту бе-
тонних та залізобетонних конструкцій від атм о сферних опа-
дів та впливів вуглекислого газу - це кол они, тунельні та мос-
тові конструкції, градирні, бетонні щогли тощо.

ПІДГО Т ОВКА ОСНО ВИ
Основа повинна бути сухою і міцною, підготовленою згідно зі
СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основу необхідно
очист ити від речовин, що перешкоджають адгезії, таких як жир,
олія, оліфа, маст ика й ін. Незначні нерівності поверхні верти-
кальних основ варто вирівняти, а неміцний шар – видалити. За-
лежно від характеру ушкодження поверхні це можна зробити
або піскоструменевим методом, або за допомогою води під
тиск ом або вручну. Основа повинна бути рівною і шорсткою.
Усі зовнішні кути слід відфрезерувати, а внутрішні – закругли-
ти розчиновою сумішшю Ceresit CX 5 або Ceresit СN 83 з ра-
діусом не менше 3 см. Тріщини понад 0,5 мм необхідно розши-
ти та заповнити матеріалом Ceresit СХ 5. У цегляній кладці шви
повинні бути заповнені «врівень» із цеглою.
Перед заст о суванням Ceresit CR 66 основу необхідно зволо-
ж ити, не допу скаючи появи суцільної водяної плівки.
Час витримки основ із бетону, цементно-піщаної штук атурки 
і цегляної кладки – не менше 28 діб.

ВИК О НАН НЯ РОБІТ
Суху суміш (ком понент А) затворити рідиною (ком понент В)
та інтенсивно перемішати за допомогою мішалки чи низь-
кообертового дриля з насадкою з обертами 600 об./хв. до
одержання однорідної маси без грудок. Витримати розчин
5 хвилин, після чого знову перемішати. Використ а н ня роз-
чинової суміші можливе протягом 60 хвилин. Приготовлену
розчинову суміш тон ким шаром за допомогою щітки або
макловиці нанести на вологу, але не мокру основу. Наст у -
пні шари нано сять із дотрима н ням методу «мокре на мок-
ре». Нанесений шар необхідно оберігати від швидкого ви-
сихання. Кожен наст у пн ий шар нано сять у перпендикуляр-
ному напрямку до попереднього.
Ела стичний гідроізоляційний розчин необхідно захищати від
механічного впливу за допомогою більш міцних матеріалів
(плит ка, полімерцементна штук атурка тощо).

ПРИМІТ КИ
Гідроізоляційні роботи варто виконувати при температурі ос-
нови від +5 °С до +30 °С. Усі викладені вище рекомендації
ефективні при температурі +20 ± 2 °С і відносній вологості
повітря 55 ± 5%. В інших умовах технологічні параметри за-
ст о сування можуть змінюватися. Ела стична гідроізоля-
ційна суміш Ceresit СR 66 містить цемент і при взає-

СR 66
Ела стична гідроізоляційна суміш
Ела стична двокомпонентна суміш для гідроізоляції будівельних 
конструкцій всередині та зовні будівель та споруд.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

модії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі
необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрап-
лян ня суміші в очі необхідно промити їх водою 
і звернути ся за допомогою до лікаря.

РЕКО М ЕН ДАЦІЇ
Крім викладеної вище інформації про заст о сування елас-
тичної гідро ізо ля цій ної сумі ші необхід но керу ва ти ся чин -
ною нор ма тив ною доку мен та цією на улаш ту ван ня полі мер -
це мент ної гідро ізо ля ції. У випад ку вико ри стан ня мате рі а лу
в умо вах, не заз на че них у технічному описі, варто само -
стійно провести випробовування чи звернути ся за порадою
до виробника.

ЗБЕРІГАН НЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих умовах – 12 місяців від
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Берегти від за-
морожування ком понент В.

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

УПА КО ВКА
Двоком понентну еластичну гідроізоляційну суміш Ceresit CR 66
випу скають у мішках по 17,5 кг (ком понент А) і в упаковці на
5 л (ком понент В).

ТЕХНІЧНІ ХАР АК ТЕ Р ИС Т ИКИ
Склад:
Комп онент А: суміш цементу із мінеральними

наповнювачами і модифікаторами
Комп онент В: водна дисперсія полімерів
Пропорція суміші: 1:3,5 за масою чи 17,5 кг 

ком понента А на 5 л ком понента В
Температура основи: від +5 °С до +30 °С
Час використання 
розчинної суміші: не менше 120 хвилин
Готовність покриття 
до експлуатації:
- технологічне пересування: через 3 доби 
- заповнення водою: через 7 діб 
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа 
Стійкість до 
атмосферних опадів: через 24 години 
Водонепроникність 
(через 24 години): не менше 0,2 МПа 
Морозостійкість: не менше 50 циклів 
Еластичність при згині: не більше 20 мм
Витрата*: від 3 до 5 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Призначення Товщина Витрата
гідроізоляції шару (мм) Ceresit CR 66 (кг/м2)

Періодичне зволоження 2,0 3,0
Постійне зволоження

без тиску води 2,5 4,0
Постійне зволоження

з тиск ом води до 0,05 МПа 3,0 5,0

Ceresit CR 66 Ц.1.ГI2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАР А НТІЇ ВИР ОБ НИКА
Виробник гарантує відповідність гідроізоляційної суміші 
Ceresit СR 66 зазначеним технічним характерист ик ам при
викон а нні правил транспортування, зберігання, приготу-
вання і нанесення, наведених у даному технічному описі.
Виробник не несе відповідальності за неправильне викорис-
т а н ня матеріалу, а також за його заст о сування в інших ці-
лях та умовах, не передбачених цим опи сом. Із моменту по-
яви цього технічного опису всі попередні стають недійсн ими. 


