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CEKOL ZU-1
Hydroizolacja
• zaprawa uszczelniająca
• łazienki, tarasy, balkony, baseny, piwnice
• pod okładziny ceramiczne, klinkierowe, kamienne
• izolacja pod i nadziemna murów i słupów fundamentowych
• bez gruntowania

JEDNOSKŁADNIKOWA

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL ZU-1 jest zaprawą do wykonywania izolacji
wodoszczelnych na tarasach, balkonach, w basenach
kąpielowych, pod okładzinę ceramiczną,
klinkierową i kamienną oraz do izolacji murów i
słupów fundamentowych pod i nadziemnych, w
kanałach, tunelach i piwnicach.

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie ubytki
należy wyrównać zaprawą wyrównującą CEKOL
ZW-04. Przed nałożeniem zaprawy podłoże
należy zwilżyć wodą do uzyskania powierzchni
matowo-wilgotnej.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL ZU-1 jest mieszanką szarego cementu,
wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Po
wymieszaniu z wodą powstaje rozpływna masa o
bardzo dobrej urabialności, która zapewnia wysoką
przyczepność do podłoży mineralnych takich jak
beton, cegła ceramiczna, silikatowa, tynki cementowe
itp.

Należy wsypać 1 kg proszku do ok. 0,22 l wody i
dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej
masy. Pozostawić na 5 min. i ponownie wymieszać.
Masę uszczelniającą jednoskładnikową należy
nakładać w dwóch warstwach, pierwszą za
pomocą szczotki dekarskiej a następną przy użyciu
pacy stalowej. Drugą warstwę nanosić po związaniu
warstwy pierwszej tj. po ok. 4-6 godzinach od
nałożenia. W narożach należy zastosować
odpowiednią taśmę uszczelniającą. Klejenie
płytek można wykonywać po około 48 godzinach
od nałożenia ostatniej warstwy masy
uszczelniającej. Zaleca się użycie kleju
odkształcalnego CEKOLQ-4 PLUS.
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CEKOL ZU-1 Hydroizolacja
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

EN 14891CM O1P Cementowy wyrób
nieprzepuszczający wody stosowany w postaci
ciekłej (mocowany z klejem typu C2 zgodnym z
normą EN 12004 ) PN-EN 13963 Typ 4B

Przyczepność początkowa:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i
rozmrażania:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej :

≥ 0,5 N/mm²

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach
znormalizowanych:

≥0,75 mm

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej
temperaturze (-5°C):

≥0,75 mm

Wodoszczelność:

brak przenikania

Grubość jednej warstwy:

maksymalnie 2 mm

Wydajność:

ok. 4 kg/ m² przy łącznej grubości warstwy 2,5mm

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 6 kg

EAN: 5906474270060

Opakowanie 22kg

EAN: 5906474270220

CN

3214190

UWAGI
Pielęgnacja. Świeże warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz przed intensywnym wysychaniem.
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CEKOL ZU-2
Zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa
• wodoszczelna
• elastyczna
• do wewnątrz i na zewnątrz

DWUSKŁADNIKOWA

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL ZU-2 jest zaprawą do wykonywania izolacji
wodoszczelnych na tarasach, balkonach, w basenach
kąpielowych, pod okładzinę ceramiczną,
klinkierową i kamienną oraz do izolacji murów i
słupów fundamentowych pod i nadziemnych, w
kanałach, tunelach i piwnicach.

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie ubytki
należy wyrównać zaprawą wyrównującą CEKOL
ZW-04.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL ZU-2 jest masą uszczelniającą
dwuskładnikową, która składa się z komponentu
A (szarego cementu, wypełniaczy oraz dodatków
modyfikujących) i komponentu B (wodna dyspersja
polimeru styrenowo-akrylowego). Po wymieszaniu
komponentów powstaje tiksotropowa masa
rozpływna, która zapewnia wysoką przyczepność
do podłoży mineralnych takich jak beton, cegła
ceramiczna, silikatowa, tynki cementowe itp.

Należy wsypać 1 kg proszku ( komponent A) do
0,34-0,36 l komponentu B i dokładnie wymieszać za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania
jednorodnej masy. Przed nałożeniem masy
podłoże należy zwilżyć wodą do uzyskania
powierzchni matowo-wilgotnej. Masę uszczelniającą
należy nakładać w dwóch warstwach, pierwszą za
pomocą szczotki dekarskiej a następną przy użyciu
pacy stalowej. Drugą warstwę nanosić po związaniu
warstwy pierwszej tj. po ok. 4-6 godzinach od
nałożenia. W narożach należy zastosować
odpowiednią taśmę uszczelniającą. Grubość
jednej warstwy maksymalnie do 2 mm. Świeże
warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz
przed intensywnym wysychaniem. Klejenie płytek po
około 48 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy
masy uszczelniającej. Zaleca się użycie kleju
odkształcalnego CEKOL Q-4 PLUS.
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CEKOL ZU-2 Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

EN 14891CM O1P
Cementowy wyrób nieprzepuszczający wody
stosowany w postaci ciekłej (mocowany z klejem typu
C2 zgodnym z normą EN 12004 EN 14891CM O1P

Przyczepność początkowa:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i
rozmrażania:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej :

≥ 0,5 N/mm²

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach
znormalizowanych:

≥0,75 mm

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej
temperaturze (-5°C):

≥0,75 mm

Wodoszczelność:

brak przenikania

Grubość jednej warstwy:

maksymalnie 2 mm

Wydajność:

ok. 4 kg/ m² przy łącznej grubości warstwy 2,5mm

Temperatura stosowania i podłoża :

+5˚C ÷ +25˚C

Opakowanie komponent A 25kg

EAN: 5906474275256

Opakowanie komponent B 9l

EAN: 5906474277090

CN ZU-2 A

3214190

CN ZU-2 B

3209100

UWAGI
Pielęgnacja. Świeże warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz przed intensywnym wysychaniem.
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