
VVÝÝVVRRTTOOVVÁÁ  IINNJJEEKKTTÁÁŽŽ

OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

K dodateãnému utûsnûní zdiva proti kapilárnímu vzlínání vlhkosti.
UtûsÀuje kapiláry a jemné trhliny aÏ do ‰ífiky 0,5 mm. Aplikace
kapaliny prokfiemeÀující kapaliny mÛÏe b˘t provedeno jak
beztlakovû, tak i tlakem. Nejvy‰‰í stupeÀ pÛsobení je dosahován
pfii pouÏití tlakové injektáÏe. Trvalé utûsnûní proti kapilárnímu
pohlcování vody rovnûÏ pfii pozdûj‰ím tvofiení sekundárních
kapilár. PouÏití rovnûÏ u vlhkého zdiva.
Pfied zapoãetím sanaãních opatfiení jsou nezbytné pfiíslu‰né
pfiedbûÏné zkou‰ky, aby se zajistil Ïádoucí úspûch. Zvlá‰tû je dÛleÏit˘
stupeÀ provlhãení stavebniny, kter˘ je k dispozici, a pfiítomnost
pro stavbu ‰kodliv˘ch solí. Odvodnûní zdiva mÛÏe b˘t zaruãeno
zpravidla pouze pfii provedení dodateãn˘ch doprovodn˘ch opatfiení
(viz technick˘ list - odstavec Tlaková injektáÏ).

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Pfied nebo po provedení v˘vrtÛ je tfieba odstranit zasaÏenou
omítku nejménû 80 cm nad viditelnou provhlãenou nebo prosolenou
zónou. Zdivo obsahující sádru je pro chemickou injektáÏ zásadnû
nevhodné. Sádru obsahující malta nebo omítka se proto musí beze
zbytku odstranit. Zdivo pfiípadnû mechanicky oãistit.

Beztlaková injektáÏ
Beztlaková injektáÏ se hodí zvlá‰tû pro lehce vlhké nebo vlhké
zdivo. Pfii  prokfiemenûní umístûte vrty o prÛmûru 30 mm, ve stfiedové
vzdálenosti cca 12 cm a se sklonem nejménû 30° (nikoli nad 45°).
Tlaková injektáÏ
Tlaková injektáÏ se hodí zvlá‰tû u silnû provlhãen˘ch stavebních
hmot. Pfii tlakové injektáÏi vrty provveìte o prÛmûru 12 aÏ 18 mm,
vÏdy podle druhu a velikosti pouÏitého tûsniãe, ve stfiedové
vzdálenosti cca 12 cm a sklonem cca 30°. Délka vrtÛ má pfii
sklonu cca 30° odpovídat pfiibliÏnû tlou‰Èce zdiva. Tím je
zabezpeãeno, aby cca. 5 cm stûn, které mají b˘t o‰etfieny, nebylo
provrtáno. Umístûní vrtÛ mÛÏe b˘t jednofiadé nebo dvoufiadé. Pfii
dvoufiadém umístûní vrtÛ umístûte vrty ve dvou fiadách nad sebou
ve vzdálenosti cca 8 cm, aby byly pfiíslu‰nû koncentricky usazeny.
K vrtání pouÏijte elektropneumatické vrtací nástroje, pfiípadnû
jádrové vrtací nástroje, které pracují pokud moÏno bez otfiesÛ. Vrty 
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Prokřemenění
Prokřemeňující kapalina pro vývrtnou injektáž
a plošné utěsnění.

VVLLAASSTTNNOOSSTTII

� vysoká hloubka průniku
� vodoodpudivá
� schopnost uzavření kapilár
� zvyšující pevnost
� nízkoviskózní
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uspofiádejte tak, aby byla proniknuta pfiinejmen‰ím jedna loÏná spára.
Zdivo s tlou‰Èkou stûn nad 60 cm a rohy zdí o‰etfiete oboustrannû.
Zdivo s vût‰ími dutinami nebo trhlinami, zdivo z komorov˘ch
kamenÛ nebo s volnû nasypan˘m maltov˘m a kamenn˘m plnivem
v jádru je tfieba zalít pfied zapoãetím injektáÏe tûsnûním Ceresit CR
65 (8 l vody na 25 kg CR 65). Po ztvrdnutí cementové suspenze otvory
dovrtejte. Po vyvrtání otvory vyfouknûte a odstraÀte vrtací prach.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Ceresit CO 81 aplikujte beztlakovû ze zásobních nádob s impregnaãní
dobou nejménû 24 hodin nebo pomocí tlakové injektáÏe s vhodn˘mi
pfiístroji a tlakem od 2 do 7 bar. 
Na druh˘ den uzavfiete vrty tûsnûním Ceresit CR 65 bez dutin
(míchací pomûr: 5 – 6 l vody na 25 kg CR 65).

PPLLOOŠŠNNÉÉ  UUTTĚĚSSNNĚĚNNÍÍ

OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

Na vlhk˘ch podkladech, napfi. v oblasti stûnového  spodku,
v kombinaci s Ceresitem CR 65 jakoÏto utûsnûním a k vytvofiení
such˘ch podkladÛ (substrátÛ) pro utûsnûní pomocí Ceresitu CP
43, CP 44, CP 45 nebo BT 21. Základní nátûr such˘ch podkladÛ
pfied nanesením CP 43, CP 44, CP 45. Pro vertikální a horizontální
plochy. Jako tûsnûní, v kombinaci s CR 65 tûsnicími kaly, na
pozitivní i negativní stranû.

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Podklady pfied nanesením CO 81 musí b˘t rovné, pevné, nosné,
ãisté, bez oddûlujících se substancí, jakoÏ i bez sádry. Plochy, které
je tfieba utûsnit, nesmûjí mít trhliny. Sádrové podklady odstraÀte.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Ceresit CO 81 v kombinaci s CR 65
Nanesení CO 81 se provádí nátûrem nebo postfiikem. U podkladÛ,
které jsou pouze slabû savé, se CO 81 nejprve rozfiedí vodou 
1 : 1. Poté následuje rychlé nanesení kalÛ  pomocí Ceresit CR 65,
pfiímo po vsáknutí CO 81, do podkladu. Po dostateãném zpevnûní
povrchu tûsnicích kalÛ CR 65 lze pokraãovat dal‰ím naná‰ením
CR 65. JestliÏe je vlastní tûsnûní nahrazeno hmotami Ceresit CP
43, CP 44, CP 45 nebo Ceresit BT 21, provádí se to pfii druhém
kalovém nanesení CR 65, po základním nátûru produktu.
Ceresit C0 81 jako základní nátûr
U such˘ch nebo lehce vlhk˘ch podkladÛ se pouÏívá Ceresit C0 81
jako základní nátûr pro Ceresit CP 43, CP 44 a CP 45 nátûrem nebo
postfiikem. Na matovû vlhk˘ povrch se provádí po cca 30 minutách
natmelení produktÛ Ceresit CP.

DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ

Materiál zpracovávejte pouze pfii teplotách od + 5 °C do + 35 °C.
Nemíchejte jej s jin˘mi látkami. Ceresit CO 81 je vysoce
alkalick˘. ChraÀte si proto pokoÏku a oãi. Pfii styku s pokoÏkou
zneãi‰tûné místo peãlivû opláchnûte vodou. V pfiípadû zasaÏení
oãí , vymyjte vodou a neprodlenû vyhledejte lékafie. Zneãi‰tûné
obleãení ihned vymûÀte.

SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ

12 mûsícÛ od data v˘roby, pfii skladování na paletách v suchém
prostfiedí, v originálních a nepo‰kozen˘ch obalech. ChraÀte
pfied mrazem!

BBAALLEENNÍÍ

30 kg PE-kanystr.

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

Báze: silikátové prokfiemenûní s hydrofobujícími  pfiísadami 

Sypná hmotnost: 1,18 g/dm3

Teplota zpracování: od + 5 °C do + 35 °C

Barva: Ïlutozelená 

Pfieklenutí trhlin: do 1,6 mm

Odolnost proti tlakové vodû (7 dnÛ, 1,5 bar): 0,15 Mpa, nepropustná

Spotfieba pfii dvou nátûrech: cca 1,4 kg/m2

SSPPOOTTŘŘEEBBAA

ZpÛsob zpracování Spotfieba CO 81 

InjektáÏ od 10 do 15 kg/m2 stûnového pfiíãného fiezu 

Plo‰né utûsnûní:

Slabû nasákavé podklady cca 0,15 kg/m2

Normálnû nasákavé podklady cca 0,4 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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