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TECHNICKÝ LIST

CP 53
FIXIF - SILO 4
Asfaltový ochranný náter na silážne nádoby, močovkové jamy

VLASTNOSTI
►
►
►
►
►

odolný voči teplu
odolný voči chladu
vysoká priľnavosť
vodotesný
odolný voči zriedeným kyselinám a lúhom

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit CP 53 je určený na ochranu betónu, omietok, muriva, dreva, železa, starých asfaltových náterov, resp.
pásov asfaltovej lepenky. Na guľaté silá, močovkové jamy, skladovacie priestory pre krmivá, pojazdné silá,
nádrže na hnojovku atď. Na nádrže v oblasti pitnej vody (studená voda).

PRÍPRAVA PODKLADU
Ceresit CP 53 spracovávajte len na rovných, pevných, nosných, čistých, suchých alebo mierne vlhkých
minerálnych alebo asfaltových podkladoch. Všetky rohy doguľata vypracujte na dutý žliabok s polomerom
minimálne 4 cm. Nevyplnené miesta opravte. Škáry v murive vyplňte. Pri nepravidelnom murive s mnohými
výstupkami a dutými miestami naneste vyrovnávaciu omietku s cementovou maltou. Ako podkladový náter sa
môže použiť Ceresit CP 53 zriedený cca 20% náhradou terpentínu. Základný náter zásadne stiahnite.

SPRACOVANIE
Ceresit CP 53 je pripravený na použitie a nanáša sa priamo valčekom, štetkou alebo pokrývačskou kefou po
uschnutí podkladového náteru. Izoláciu urobte minimálne dvomi pracovnými krokmi, resp. minimálne dvoma
krycími nátermi. V prípade silného namáhania je potrebné urobiť minimálne tri nátery. Dodržte dobu potrebnú na
schnutie 24 hodín. Čerstvú izoláciu chráňte pred dažďom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Materiál spracovávajte len na podkladoch zbavených ľadu, nie na priamom slnku a len pri relatívnej vlhkosti
vzduchu pod 80%. Všetky uvedené údaje boli zisťované pri teplote +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%. Pri
iných klimatických podmienkach nezabudnite na skrátenie, resp. predĺženie vytvrdnutia, resp. schnutia. Ceresit
CP 53 sa môže použiť len v exteriéri! Ak sa Ceresit CP 53 používa v takmer uzavretých priestoroch alebo
nádržiach, je potrebné postarať sa o zodpovedajúce vetranie, resp. je nutné pracovať s ochrannými dýchacími
prístrojmi. Pri práci s Ceresitom CP 53 si chráňte ruky vhodnými rukavicami. Pri kontakte s pokožkou znečistené
miesto dôkladne opláchnite vodou. Materiál sa dá odstrániť lekárnickým benzínom, parafínovým olejom alebo
tukom. V prípade zasiahnutia očí vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE
24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených
obaloch. Chráňte pred mrazom!

BALENIE
vedro z bieleho plechu 10 litrov a 28 litrov
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza:
Hustota:
Bod mäknutia (nRuK):
Doba schnutia:
Odolnosť voči dažďu:
Zaťažiteľosť:

roztok špeciálnych asfaltov s aditívami neobsahujúcími decht
0,9 kg/l
+100°C
cca 24 hodín
po cca 3 hodinách
po cca 8 dňoch

SPOTŘEBA

cca 0,3 l/m2 a náter

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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staviame na profesionálnom základe

