
 

 

 

 

 

 

 

 

CR 65 
Ιλύς στεγανοποίησης 
Ιλύς στεγανοποίησης με βάση το τσιμέντο για τη μόνωση δομικών στοιχείων   

 
 
 

 

 
 

➢ Διαπερατότητα σε υδρατμούς 

➢ εφαρμογή με βούρτσα ή σπάτουλα φινιρίσματος 

➢ για στεγανοποίηση εσωτερικών επιφανειών  
 

 

Ceresit CR 65 χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της 

επιφανειακής υγρασίας όταν η υγρασία έρχεται από έξω προς τα 

μέσα (θετική πίεση). Εφαρμόζεται σε ορυκτά υποστρώματα με 

ανοικτούς πόρους για στεγανοποίηση σοβατισμένης τοιχοποιίας, 

σκυροδέματος (ηλικίας τουλάχιστον 3 μηνών), σοβάδες και 

τσιμεντοκονίες (τουλάχιστον μερικές ημέρες μετά το χύσιμο). 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κονιάματα ταχείας πήξης (Ceresit CN 

85) 7 ημέρες μετά την εφαρμογή. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στεγανοποίηση του εσωτερικού 

μονολιθικών δεξαμενών νερού, δεξαμενών πόσιμου νερού και 

δεξαμενών σκυροδέματος με μέγιστο βάθος 5 m. Για χρήση σε 

οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Για περαιτέρω στεγανοποίηση 

παλαιών κτιρίων και τμημάτων δομικών κατασκευών, από την 

πίσω πλευρά (ενάντια στην πλευρά από την οποία μπαίνει η 

υγρασία). Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση, από 

την πίσω πλευρά, δομικών στοιχείων που εκτίθενται σε 

υδροστατική πίεση. 

Για παραμορφώμενα υποστρώματα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε 

ελαστικά στεγανοποιητικά υλικά - CR 166 και πρόσθετα 

στεγανοποιητικά υλικά Ceresit CL 152 και Ceresit CL 86/87. Σε 

υποστρώματα από γύψο ή ανυδρίτη, πρέπει να εφαρμόζονται τα 

ελαστικά στεγανοποιητικά υλικά Ceresit CL 50 και Ceresit CL 51 

Express. 
 

 

Ceresit CR 65 κολλάει σε όλες τις ομαλές, ανθεκτικές και καθαρές 

ορυκτές επιφάνειες που δεν περιέχουν ουσίες που εμποδίζουν τη 

συγκόλληση, γύψο ή ασβέστη. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν 

τραχύ δομή με ανοικτούς πόρους. Εάν υπάρχουν ρωγμές, θα 

πρέπει να επεξεργαστούν προηγουμένως με κονίαμα ή εποξειδικές 

ρητίνες. Οι γωνίες ακμών 90° μειώνονται σε 45°. 

Οι άνισες επιφάνειες εξομαλύνονται με τσιμεντοκονία. Στατικές 

ρωγμές, μεγαλύτερες από 0,5 mm, διευρύνονται και στη συνέχεια 

επισκευάζονται με Ceresit CX 5. Ceresit CX 1 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη διαρροών νερού. Υποστρώματα 

όπως σκυροδέματα, κονιάματα, σοβάδες και τοιχοποιίες πρέπει να 

βραχούν μέχρι σημείου να μη μπορούν να απορροφούν άλλο νερό - 

η επιφάνεια τους θα πρέπει να έχει ματ και σκοτεινή όψη. Το 

βρέξιμο πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή, ώστε να μην 

σχηματίζονται λακκούβες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceresit CR 65 παρασκευάζεται με καθαρό, διαυγές νερό και 
αναδεύεται μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα. Η συνοχή 
(πυκνότητα) της ιλύος εξαρτάται από τους σκοπούς της 
χρήσης της. 
Η αναλογία ανάμιξης είναι: 

- Για άπλωμα με βούρτσα - 7 λίτρα νερού ανά 25 kg Ceresit 
CR 65, 

. Για γέμισμα: 5,8 λίτρα νερού ανά 25 kg Ceresit CR 65,  

Η έτοιμη ποσότητα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 2 ωρών. Η 

πρώτη στρώση εφαρμόζεται διαδοχικά με μια βούρτσα 

στην υγρή επιφάνεια. Μετά από περίπου 6 ώρες 

στέγνωσης, εφαρμόζεται δεύτερη στρώση με γέμισμα ή 

δύο στρώσεις με τη χρήση μιας βούρτσας ανάλογα με τη 

συνταγή που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία. Η 

επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν η 

προηγούμενη στρώση έχει πήξει αλλά είναι ακόμα 

βρεγμένη. Η εργασία δεν πρέπει να διακόπτεται για 

περισσότερες από 12 ώρες. 

Το προϊόν που εφαρμόζεται πρέπει να προστατεύεται να μην 

στεγνώσει πολύ γρήγορα. 

Ceresit CR 65 χρησιμοποιείται σε χαμηλή υγρασία και 

θερμοκρασίες από + 5° C έως + 25° C. 

Η επιφάνεια είναι βατή μετά από 2 ημέρες μετά την 
εφαρμογή, αλλά δεν πρέπει να υποβάλλεται σε σοβαρές 
μηχανικές διαταραχές μέχρι να πήξει εντελώς το υλικό. Όλα 
τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν 
για θερμοκρασία 23° C και σχετική υγρασία 50%. 

Εφαρμογή: 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 



 

 

Σε άλλη θερμοκρασία και υγρασία, ο χρόνος στεγνώματος 

μπορεί να αλλάξει αναλόγως. 
 

 

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg 
 

 

12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής που 

αναγράφεται στη συσκευασία, σε κανονική θερμοκρασία 

και υγρασία (25° C και 50% RH). Να φυλάσσεται στην 

αρχική της συσκευασία και να προστατεύεται από φθορά. 
 

 

Να ανακυκλώνονται μόνο εντελώς άδειες συσκευασίες. 

Παρακαλώ ρίχνετε τα σκληρά υπολείμματα του προϊόντος 

ως βιομηχανικά απόβλητα, παρόμοια με τα οικιακά 

απορρίμματα, ή σε χωριστό δοχείο συλλογής για εμπορικά 

/ βιομηχανικά / κατασκευαστικά απόβλητα. Να ρίχνετε τα 

μη σκληρυμένα υπολείμματα του προϊόντος ως επικίνδυνα 

απόβλητα.  Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αποβλήτων μπορεί να 

ληφθεί από τον κατασκευαστή. 

 

 

Χαμηλή περιεκτικότητα σε χρωμικό. Περιέχει τσιμέντο. 

Προκαλεί ισχυρή αλκαλική αντίδραση με την υγρασία - 

προστατεύστε το δέρμα και τα μάτια σας. Σε περίπτωση 

επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Σε 

περίπτωση επαφής με τα μάτια κάνετε το ίδιο και ζητήσετε 

ιατρική βοήθεια. 

 

 

Υπόστρωμα: Συνδυασμός τσιμέντου με 

ορυκτά και 
συμπληρωματικές ουσίες   

 

Πυκνότητα: 1,4 kg/dm³ 
 

 

Αναλογία ανάμιξης: Εφαρμογή με βούρτσα 6,5 - 7 

λίτρα νερού / 25 κιλά. 
Γέμισμα 5,5 - 5,8 λίτρα νερού / 25 
kg. 

Χρόνος εφαρμογής: 2 ώρες   

 

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +25°C   

Έτοιμη για κάλυψη: μετά από 7 ημέρες 

Βατότητα μετά από: μετά από 2 ημέρες   

Προσκόλληση στο υπόστρωμα 

μετά από 28 ημέρες: > 0,8 N/mm² 
 

 

Αντοχή σε εφελκυσμό 
μετά από 28 ημέρες: 2,5 ÷ 6,0 N/mm²   

Αντοχή σε θλίψη 
μετά από 28 ημέρες: 12,0 ÷ 20,0 N/mm² 

 
 

Διαπερατότητα σε υδρατμούς: 1 κλάση (Sd < 5m) 
 

 

Απορρόφηση νερού: κλάση W3 

(≤ 0,26 × 10-4 kg/m² × h0,5) 
 

 

 

Ενδεικτική κατανάλωση: 
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Προϊόντα επιφανειακής προστασίας - επικάλυψη  

Διαπερατότητα σε υδρατμούς: κλάση Ι 

Τριχοειδής απορρόφηση νερού W3 

Προσκόλληση: ≥ 0,8 N/mm2 

Επικίνδυνη ουσία: όχι 

Κλάση πυραντοχής: A1 

 
 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ημερομηνία λήξης: 

Συσκευασία: 

Τεχνικά στοιχεία: 

Συνθήκες εργασίας Πάχος στρώσης 

(mm) 

Κατανάλωση CR 65 

(kg / m²) 

Προστασία κατά της 
υγρασίας 

2 3 

Υπόγεια (μη υπό πίεση) 
ύδατα 

2,5 4 

Μέγιστο πάχος 5 8 

 

          Ποιότητα για επαγγελματίες 


