
Свойства

 универсален силиконов уплътнител
 отлично сцепление към различни основи
 устойчив на UV лъчи и атмосферни условия

Област на приложение

За запълване на малки отвори и пукнатини в кереми-
ди, улуци, стени, водоотвеждащи системи, капанду-
ри, покривни прозорци и люкове, мансардни про-
зорци, балкони и тераси. Много добро сцепление 
към различни строителни материали. Не е подходящ 
за използване върху PE, PP, PTFE, черни покрития, 
мед и под вода. Поради различните области на 
приложение, преди нанасяне се препоръчва да се 
направят тестове.

Характеристики

Ceresit CP 27 AquaDicht Repair е универсален си-
ликонов уплътнител на водна основа със слаба 
миризма, предназначен за ремонти и уплътняване 
– на закрито и открито. Има добро сцепление и към 
влажни основи и остатъци от уплътнител. Продуктът 
е екологосъобразен и разтворим във вода преди 
втвърдяване. Крайна якост и еластичност се постигат 
след 3-4 седмици.

Приложение

Основата трябва да бъде здрава, носеща, чиста, без 
прах или петна. Отстранете всички порести и други 
материали, които биха компроментирали адхезията. 

CP 27 
Aqua Dicht Repair

Нанесете уплътнителя, потопете инструмента за из-
глаждане в чиста вода и загладете преди да започне 
образуване на повърхностна кора. 
Изглаждане може да се прави в рамките на 10 ми-
нути, но винаги използвайте чиста вода. При ниска 
температура процесът на втвърдяване се забавя. 
Използвайте уплътнителя в добре проветрявани мес-
та, за да се гарантират оптимални условия за съхне-
не. Докато уплътнителят е все още прясно нанесен, 
могат лесно да се направят корекции. Разходната 
норма се определя от размерите на фугите. След 
употреба незабавно почиствайте инструментите с 
чиста вода и ръцете си с вода и сапун. Съхранявайте 
продукта в прохладно, сухо, без опасност от замръз-
ване място. За допълнителна информация се обърне-
те към листа с технически данни.



Третиране на отпадъците

Напълно втвърдени остатъци от продукта = битов 
отпадък/битов отпадък от индустриален тип. Нев-
твърдени остатъци от продукта трябва да се отнасят в 
общински пункт за събиране на отпадъци.
Код съгласно Европейския каталог на отпадъците 
(EWC): 080409
Съдържа консервант: тиабендазол

Внимание

Предизвиква силно дразнене на очите. 
Да се пази от достъп на деца. Ако се нуждаете от 
медицински съвет, носете опаковката или етикета на 
продукта.
В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
Изплакнете внимателно с вода в продължение на 
няколко минути.
Отстранете контактните лещи, ако има такива. 
Продължете да изплаквате.

Качество за професионалисти

Õенкел Áълãария ÅÎÎÄ
1289 Мировяне, Завод за сухи смеси
тел: (02) 806 39 00
www.ceresit.bg

Технически данни

Температурна устойчивост:  -50°C до +120°C
Температура на нанасяне:  +5° до +40°
Макс. ширина на фуãата: 30 mm
Втвърдяване: 2 mm/ден
Îриентировъчен разход: ширината на фуãата (mm)  
 X дълбочината на фуãата (mm) = ml/m
Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство  
 на  сухо, без опасност от замръзване място

Само за професионални потребители. 


