CL 152, CL 53, CL 54, CL 56, CL 57
СL 152 - Хидроизолираща лента
СL 53 - Хидроизолиращ маншет за стени
СL 54 - Хидроизолиращ маншет за подове
СL 56 - Хидроизолиращ елемент за вътрешни ъгли
СL 57 - Хидроизолиращ елемент за външни ъгли
Свойства
yy
yy
yy
yy
yy

водоплътни
гъвкави
залепват трайно
устойчиви на скъсване
устойчиви на стареене

Област на приложение
За водоплътно запечатване на разширителни и
съединителни фуги, около тръби, сифони и ъгли на
помещения в комбинация с водонепропускливи гъвкави
изолиращи продукти, напр. СL 50, СL 51, СЕ 49 и
СU 23, под керамични облицовки. За употреба на
открито и закрито.
За употреба върху стени и подове.

Употреба
СL 152, CL 53, СL 54, СL 56 и СL 57 се полагат в
средата на първия изолиращ слой, който се покрива с
втори такъв. Най-напред хидроизолацията се намазва
по повърхността, тогава се полага изолиращата
лента/маншет и отгоре отново се нанася
хидроизолиращият материал (не се покрива цялата
площ). СL 51 се използва само в сухи условия, при
температури между +5°С и +35°С.

Препоръки
Наред с тези указания да се имат предвид и
предписанията на строителните
организации/сдружения, както и съответните
стандарти. Посочените тук свойства се основават на
практическия опит и техническите изпитания на
производителя, който гарантира качеството на
продукта, но не може да оказва влияние върху
условията и начина на неговата употреба. В случай на

съмнение се препоръчва да се направят самостоятелни
проби за пригодността на материала за конкретното
приложение. При необходимост потърсете техническа
консултация.

Съхранение
На сухо.

Опаковки
CL 152: ролки от 10 m и 50 m.
СL 53: 15 бр. в опаковка.
СL 54: 5 бр. в опаковка.
CL 56: 10 бр. в опаковка.
СL 57: 10 бр. в опаковка.

Технически данни

Забележка: Настоящото техническо описание отменя и замества всички предишни издания.
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База:	Покрита с каучук
полиестерна тъкан
Максимална якост на опън
(DIN EN ISO 527):
- надлъжна
ок. 67 N/15 mm
- напречна
ок. 25 N/15 mm
Максимална еластичност
(DIN EN ISO 527):
- надлъжна
ок. 37%
- напречна
ок. 127%
Водоплътност
(DIN 16 726, par. 5.11, 7 дни, 1,5 бара№): водонепроницаема
Размери:
CL 152:
120 mm
CL 53:
120 х 120 mm
CL 54:
425 х 425 mm
CL 56:
145 mm
CL 57:
145 mm
CL 53 (маншет за ВиК изводи):
1/2””’ mm
Термоустойчивост:
от -300C до +800C
Поведение при полагане при ниски
темпуратури (-300С) (DIN EN 1876-1):
без пукнатини

