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CL 252
Izolačný pás
Na preklenutie dilatačných a spojovacích škár
pod keramickými obkladmi a dlažbami

CERESIT
CL 252

VLASTNOSTI
u
u
u
u

vodotesný
elastický
nepodlieha starnutiu
pre interiér

+5 / +35 °C
humid areas

OBLASTI POUŽITIA
Izolačný pás Ceresit CL 252 je určený na vodotesné premostenie
dilatačných a prechodových škár v spojení s utesňovacími
produktmi Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramické
obklady a dlažby. Vystužuje tesniace vrstvy a v spojení s nimi dokonale utesňuje podklad. Použitie pre interiér, na podlahy aj steny.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklady musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v technickom liste použitého utesňovacieho produktu.

SPRACOVANIE
Izolačné pásy Ceresit CL 252 sa vkladajú medzi dve vrstvy utesňovacích produktov Ceresit. Najprv nanesiete prvú vrstvu utesnenia okolo prechodových alebo dilatačných škár tak, aby
materiál ľahko presahoval šírku izolačného pásu CL 252, ktorý
následne vložte do izolačnej vrstvy utesnenia a vyhlaďte tak,
aby pod ním nevznikali vzduchové medzery. V prípade dilatačných škár vytvorte pritlačením pásu v rohu alebo spoji tzv. slučku,
ktorá lepšie pomáha preklenúť pohyby v podklade. Následne
izolačný pás pretrite znovu vrstvou utesnenia tak, aby páska bola
prekrytá celoplošne, čo zaisťuje dokonalé utesnenie.

NEPREHLIADNITE
Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu
aj podkladu od +5 °C do +35 °C.

SKLADOVANIE
V suchom prostredí.

BALENIE
20 m a 50 m role

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza:

polypropylénové rúno
so štrukturovaným vzorom
Farba:
šedá
Maximálna odolnosť v ťahu:
pozdĺžne:
cca 155 N/15 mm
priečne:
cca 110 N/15 mm
Maximálne predĺženie:
pozdĺžne:
cca 50 %
priečne:
cca 50 %
Šírka pásu:
100 mm
Hrúbka pásu:
0,45 mm
Tepelná odolnosť:
od –5 °C do +90 °C

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností.
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné
odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú
konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr
uverejnené informácie svoju platnosť.
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