
 

   
 
        

 

 

 

 
 

Çift komponentli, çimento esaslı, süper elastik, likit su yalıtım malzemesidir. Islak hacim, havuz, su deposu, balkon, teras, temel ve 
perdelerin su yalıtımında kullanılır. 

 
 

Çatlak örtücü özelliğe sahiptir. Büzülme, çatlama yapmaz. Çok yüksek elastikiyete sahiptir. Betonarme havuz ve su depoları için 
idealdir. Üzerine direkt  boya, sıva, seramik ve fayans  yapıştırıcısı uygulanabilir.  

 
 

Ceresit CR 78 A komponenti, Ceresit CR 78 B komponenti ile birlikte, kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyet 
sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin, pozitif yönde elastik bir yalıtım tabakası oluşturmada kullanılır. Yatay ve düşeyde 
rahatlıkla kullanılabilir. Betonarme kullanım suyu depolarının ve yüzme havuzlarının yalıtımında, basınçlı ve basınçsız yeraltı 
sularına karşı, temel perde duvarlarının yalıtılmasında, balkon, teras, banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerin fayans altı yalıtımında 
kullanılır. 
 

 

Kimyasal yapı 
 
 

Karışım yoğunluğu 
Yapışma Mukavemeti 
Raf ömrü 

: Ceresit CR 78 A: Katkılar içeren çimento 
  Ceresit CR 78 B: Katkılar içeren akrilik  
  kopolimer dispersiyon 
: 1,45 kg/ dm3 
: 1,5 N/mm2 (7 gün sonunda) 
: Her iki komponent için de serin ve kuru  
  ortamda 12 ay 

Çalışma süresi 
Çalışma sıcaklığı 
Su basıncı dayanımı 
Su doldurma süresi  
Üzerinde yürünebilirlik 
 

: 1 saat 
: + 5ºC / + 30ºC 
: 1,5 bar (28 gün sonunda) 
: 7 gün sonunda 
: 3 gün sonunda 
 

 

 

Tüm yüzeyler, kir, yağ boya gibi yabancı maddelerden temizlenmelidir. Brüt beton, gaz beton, şap, sıva ve prekast elemanlar, 
uygulamadan önce mutlaka nemlendirilmelidir. 
Karışım sırasında topak ve toz oluşumunu önlemek için, önce sıvı Ceresit CR 78 B Komponent'in sadece yarısı, toz Ceresit CR 
78 A Komponent'in tümüne ilave edilip uygun devirde (400-600 devir/dak) karıştırılır. Daha sonra, karışım homojen bir kıvama 
geldiğinde karışıma B Komponent'in kalan yarısı eklenir ve uygun devirde (400-600 devir/dak) karıştırılır.  
Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde tüketilmelidir. Karışım fırça yardımı ile katlar birbirine çapraz olacak şekilde yüzeye sürülür.  
Hava koşullarına bağlı olarak 1. kat uygulamasından sonra 2. katın uygulanması için yaklaşık 4 saat geçmesi gerekir. 2. kat 
uygulaması öncesinde, ilk katın kuruduğuna emin olunmalıdır. Uygulama taze iken, 24 saat direkt güneş ışınlarından ve 
yağmurdan korunmalıdır. Temel perde duvarı izolasyonunda, dolgu yapılırken kaplamanın zarar görmesi engellenmelidir.  
Uygulamadan 3 gün sonra fayans döşeme işlemi başlatılabilir. Uygulama yapılmış olan yer havuz veya su deposu ise, 7 gün 
sonra su ile doldurulabilir. 

                  
                                                                                                       
 

A komponent (toz): 20 kg torba;  B komponent (sıvı): 10 kg bidon 
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AVANTAJLARI 

KULLANIM ALANLARI 

UYGULAMA ŞEKLĐ 

TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 

                   Çimento Esaslı Süper Elastik Likit Membran 

AMBALAJ ŞEKLĐ 

Ceresit CR - 78 

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde 
kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 


