
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hızlı priz alan, çimento esaslı özel bir yalıtım malzemesi 
 
 
 
Su geçirimsizdir  
3 dakikada sertleşir  
Büzülmez  
Çok hızlı priz alır 
Klorür içermez 
Đnşaatlardaki hareketlere, ısı değişikliğine dayanıklıdır 
 
 

-  
Basınçlı su kaçaklarını, su akıntılarını ve kılcal su sızıntılarını durdurmak ve rutubeti engellemek amacıyla 
kullanılan Ceresit CX1, beton, sıva, şap ve briket yüzeylerdeki acil yalıtım işleri için çok uygun bir malzemedir. 
Temel perde duvarları, bodrumlar, su depoları ve hasarlı su borularındaki hidrostatik su kaçaklarını, kılcal 
akıntıları anında durdurmak amacıyla kullanılır. 
 
 

 
1dm3 boşluk hacmi için 1,6kg 
 
                                       
  
Ön hazırlık olarak, su gelen delikler, kırlangıç kuyruğu şeklinde genişletilmelidir. Yüzey temizlenmeli, ayrışmaya 
sebep olacak hareketli parçalar uzaklaştırılmalıdır. Ceresit CX1 su ile karıştırılıp hazırlanır. Priz alma, su 
katılmasından 1 dakika sonra başladığından, karışım hızlı hazırlanmalı ve çabuk kullanılmalıdır. 
 
 
Deri ve göze temas etmemelidir, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. 
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AVANTAJLARI 

KULLANIM ALANLARI 

                                           CERESIT CX 1 

UYGULAMA 

SARFĐYAT 

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. 

DĐKKAT ! 

TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 

Bulk yoğunluk         : 1,32 kg/lt 
Uygulama sıcaklığı  :  5°C den 30°C                                                             
Karışım oranı          : 3 kısım Ceresit CX1, 1 kısım su 
Basınca dayanıklılık 
(DIN 1164)             : 6 saat sonra > = 12,5   N/mm2 
                               24 saat sonra > = 18,0  N/mm2 
                               28 gün sonra > = 35,0   N/mm2    
Eğilme mukavemeti :  6 saat sonra > = 2  N/mm2 
                                24 saat sonra > = 3  N/mm2 
                                28 gün sonra  > = 8  N/mm2 
Renk       : Gri 
Raf ömrü : Kapalı ve kuru ortamlarda normal iklim şartlarında 12 ay. 

 


