
OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

Ceresit CR 65 je urãena pro vertikální i horizontální plo‰ná tûsnûní
staveb, stavebních dílcÛ - proti pÛdní vlhkosti, povrchové, prosakující
nebo uÏitkové vodû, která není pod tlakem nebo vodû s nízk˘m tlakem
- a vodních nádrÏí na podkladech staticky stabilních a vyzrál˘ch.
Na zdivu s nepropustnou strukturou, spárovû a plo‰nû vyrovnaném
zdivu (tfiída pevnosti kamene ≥ 6 MPa), na betonu s nepropustnou
strukturou nejménû tfiídy pevnosti B 20 (nejmen‰í stáfií 2 mûsíce),
nejménû 10 mm tlusté omítce a na cementov˘ch spfiaÏen˘ch
mazaninách s nejmen‰í tfiídou pevnosti (nejmen‰í stáfií 28 dní).
K vnitfinímu utûsnûní monolitick˘ch vodních nádrÏí, nádrÏí s pitnou
vodou a bazénÛ s hloubkou vody ≤ 5 m. K dodateãnému utûsnûní
star˘ch budov a stavebních dílcÛ. NepouÏitelné pro tûsnûní drÏící
tlakovou vodu na negativní stranû. 
Pro velmi silnû zatûÏované vrstvy izolace doporuãujeme vyztuÏit
impregnovanou armovací síÈkou.
PouÏitelné na smí‰ené zdivo a pfii v˘skytu solí, schopn˘ch
zpÛsobit vykvétání jako souãást renovaãních systémÛ Ceresit.

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Ceresit CR 65 ulpívá na v‰ech rovn˘ch, pevn˘ch, nosn˘ch, ãist˘ch
a minerálních podkladech, které neobsahují oddûlující substance
a sádru. Povrch musí mít drsnou, na omak tuhou strukturu

s otevfien˘mi póry. Plochy, které je tfieba utûsnit, musí b˘t
bez trhlin. Pfiípadné trhliny pfiedem vysekejte a uzavfiete
cementovou maltou nebo vyplÀte injektáÏními pryskyfiicemi nebo
hmotami Ceresit CX. V‰echny hrany pod úhlem 45° zkoste,
pfiíp.sraÏte (‰ífika fasetky ≥ 3 cm). V‰echny rohy v˘kruÏkem
o polomûru nejménû 4 cm zaoblete. Defekty vyspravte, ‰tûrková
hnízda pfietmelte. Maltové spáry ve zdivu pfiípadnû vyspravte.
U nepravidelného zdiva s ãetn˘mi v˘stupky, defekty atd.
proveìte vyrovnávací omítnutí pomocí cementové malty.
Beton, cementová mazanina, cementová omítka, zdivo je
tfieba pfiedvlhãit, aby byla omezena nasákavost. Pfii kritickém
utûsnûní stûn , základÛ a podlah v interiérech i exteriérech,napfi.
pfii vlhkosti na zadní stranû se provádí pfiíprava podkladu
aplikací Ceresit CO 81 prokfiemenûním, a to nátûrem nebo
nástfiikem a poté nanesení Ceresitu CR 65 v odpovídající
vrstvû podle zatíÏení konstrukce vodou.
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Těsnicí malta
Cementem vázaná těsnicí malta k utěsnění staveb
a stavebních dílců na vnitřní i vnější straně konstrukce
proti vodě.
VVLLAASSTTNNOOSSTTII

� vodotěsná
� mrazuvzdorná
� paropropustná
� vysoká přilnavost
� možno natírat a tmelit
� možnost aplikovat na mokré podklady



STAVÍME
NA

PROFESIONÁLNÍM
ZÁKLADĚ.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Ceresit CR 65 nasypte do ãisté, ãiré vody a rozmíchejte bez
hrudek. K rozdûlání dodrÏujte smû‰ovací pomûr 1 prostorov˘ díl
vody k 3 prostorov˘m dílÛm Ceresit CR 65 pfii tmelení nebo
1 prostorov˘ díl vody k cca 2,5 prostorov˘m dílÛm Ceresit CR
65 pfii natírání, pfiíp. polévání. 
Namíchané mnoÏství zpracujte bûhem 2 hodin. Ceresit CR 65
naná‰ejte v prvním pracovním chodu zásadnû ãerstvou na zvlhãen˘
podklad nebo do prokfiemenûní s pomocí kartáãe natíracím postupem
sytû a s celoplo‰nû nepropustn˘m povrchem. Pfii kritickém utûsnûní
musí b˘t pfied nanesením tûsnicí malty aplikováno prokfiemenûní
Ceresit CO 81 do podkladu. Po dostateãné povrchové pevnosti první
vrstvy (po cca 6 hodinách) se tûsnicí malta hladicím nástrojem natmelí
nebo ve dvou dal‰ích pracovních úkonech (podle poãasí za 2 aÏ 6
hodin) zvlhãí napfiíklad kropením nebo pfiikrytím vlhk˘m hadrem.
Pfii del‰ím pfieru‰ení práce (del‰ím neÏ 12 hodin) naná‰ejte dal‰í maltové
vrstvy z CR 65 za pfiidání pfiímûsi pro zu‰lechtûní - umûlou
pryskyfiicí Ceresit CC 81 (smû‰ovací pomûr 1 prostorov˘ díl Ceresit
CC 81 k 2 prostorov˘m dílÛm vody). Ceresit CR 65 chraÀte pfied
pfiíli‰ rychl˘m vysycháním - udrÏujte vlhkost nejménû 24 hodiny.
Pfii hrozícím nebezpeãí zaschnutí  tûsnûní postfiíkejte vodou nebo
pfietfiete mokr˘m kartáãem. Utûsnûní pfied zakonãením prací
kontrolujte na nejmen‰í tlou‰Èku vrstvy (3 mm aÏ 5 mm podle
zatíÏení vodou a na defekty).
V pfiípadû, Ïe u konstrukce napfi. terasy nebo bazénu hrozí
intenzivní zatíÏení tlakovou vodou je doporuãujeme vrstvu
Ceresit CR 65 vyztuÏit armovací tkaninou. âerstvé zbytky malty
lze odstranit vodou, vytvrzen˘ materiál lze odstranit pouze
mechanicky. Po tûsnicí maltû lze chodit jiÏ po 2 dnech. 

DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ

Materiál zpracovávejte pouze za sucha a pfii teplotách od + 5 °C do
+ 30 °C. V‰echny uvedené údaje byly zji‰Èovány pfii teplotû 
+ 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Za jin˘ch klimatick˘ch
podmínek  pfiihlédnûte ke zkrácení, pfiíp.prodlouÏení tvrzení
a z toho vypl˘vajícím dÛsledkÛm. Nesmíchávejte s jin˘mi
látkami, pfiísadami nebo pojivem. Tûsnicí maltu po vytvrzení chraÀte
omítkou, mazaninou, dlaÏdicemi, drenáÏními deskami, nátûry atd.
pfied dal‰ím po‰kozováním. Neaplikujte na nû  látky, obsahující
sádru.Ceresit CR 65 obsahuje cement a reaguje s vodou alkalicky.
ChraÀte proto pokoÏku a oãi. Pfii kontaktu s pokoÏkou zasaÏené
místo dÛkladnû opláchnûte vodou. V pfiípadû zasaÏení oãí,
vymyjte vodou a urychlenû vyhledejte lékafie.

SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ

Do 12 mûsícÛ od datumu v˘roby, na paletách, v suchém prostfiedí
a v originálních nepo‰kozen˘ch obalech.

BBAALLEENNÍÍ

25 kg papírové pytle.

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

Báze: cementová kombinace s minerálními plnivy 
a pfiísadami (chudá na chromáty dle TRGS 613)

Barva: ‰edá

Sypná hmotnost: 1,4 kg/l

Pomûr míchání: konzistence pro tmelení cca 5,8 l vody na 25 kg
(cca 1 prost.díl vody k 3 prostor. dílÛm Ceresit CR 65) 

konzistence pro plavení cca 7 l vody na 25 kg
(cca 1 prost.díl vody k 2,5 prost. dílÛ Ceresit CR 65)

Doba zpracování: cca 120 minut

Teplota zpracování: od + 5 °C do + 30 °C

Odolnost proti de‰ti: po cca 4 hodinách

Lze po nûm chodit: po cca 2 dnech

Lze naná‰et dal‰í vrstvy: po cca 4 dnech

Odporov˘ souãinitel difúze vodní páry: cca 120

Nepropustnost vody: nepropustná pfii 28 denním zatíÏení vodou 
o tlaku 2 baru

Pevnost v tahu pfii ohybu: po  2 dnech cca 3 MPa
po 28 dnech cca 6 MPa

Pevnost v tlaku: po  2 dnech cca 12 MPa
po 28 dnech cca 28 MPa

Pfiilnavost a pevnost v tahu: ≥ 1,5 MPa 

SSPPOOTTŘŘEEBBAA

Námaha Tlou‰Èka vrstvy Spotfieba CR 65 v kg/m2

Vlhkost pÛdy 2,0 mm cca 3 kg/m2

Voda, 2,5 mm cca 4 kg/m2

která není pod tlakem

Vodní nádrÏ 3,0 mm cca 5 kg/m2

(hloubka vody ≤ 5 m)

Maximální tlou‰Èka vrstvy 5,0 mm cca 8 kg/m2

NNAAŠŠEE  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ

Ve‰keré údaje vycházejí z na‰ich dlouholet˘ch znalostí a zku‰eností.
Vzhledem k rozdíln˘m podmínkám pfii realizacích a k mnoÏství
pouÏívan˘ch materiálÛ slouÏí na‰e písemné a ústní poradenství
jako nezávazné doporuãení. V pfiípadû pochybností a nepfiízniv˘ch
podmínek doporuãujeme provést vlastní zkou‰ky, popfiípadû si
vyÏádat odbornou technickou konzultaci. Uvefiejnûním tûchto
informací o v˘robku pozb˘vají v‰echny dfiíve uvefiejnûné informace
svoji platnost.
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