
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CL 51
Гідроізоляція Express
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика
Для гідроізоляції поверхонь всередині приміщень,які експлуатуються 
у вологому середовищі, окрім басейнів.

ВЛАСТИВОСТІ

•  Водонепроникна
•  Еластична
•  Швидко твердне (укладання облицюваль-

ної плитки можливе через 16 годин)
•  Сприймає деформацію при розкритті 

тріщин у конструкціях
•  Не містить розчинників

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit CL 51 
Express призначена для гідроізоляції стін та підлог  у примі-
щеннях, що експлуатуються у вологому середовищі (ванні 
кімнати, душові, санвузли та ін. приміщення громадського 
та промислового призначення) перед облицюванням плит-
кою. Може використовуватися як гідроізоляційний шар 
у підлогах з підігрівом. Ефективна для наклеювання гідроі-
золяційної стрічки Ceresit CL 152 та Ceresit CL 82. Не допус-
кається нанесення на литий асфальт, старі керамічні та ла-
кофарбові покриття.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно   
з ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016.
Поверхня повинна бути сухою і міцною, очищеною від пи-
лу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшу-
ють адгезію. Тріщини необхідно розшити та заповнити су-
мішами Ceresit згідно з призначенням. У разі гідроізоляції 
цегляної кладки шви повинні бути заповнені врівень з по-
верхнею. У всіх випадках перед нанесенням шару гідроі-
золяції поверхня ґрунтується ґрунтівкою Ceresit СТ 17. Во-
логість поверхонь з гіпсу не повинна перевищувати 0,5%, 
а товщина шару штукатурки повинна бути не менше 15 мм. 
Перед нанесенням гідроізоляції надати поверхні шорстко-
сті та проґрунтувати ґрунтівкою CT 17.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Нанесення першого шару
Для забезпечення надійної гідроізоляції мастику наносять 
у два шари загальною товщиною від 1,0 мм до 1,5 мм. 
Ceresit CL 51 Express нанести у нерозведеному стані на по-
верхню за допомогою валика або щітки рівномірно, без про-
пусків. Час висихання першого шару – приблизно 2 години.
Гідроізоляція кутів, стиків та примикань
Для гідроізоляції  деформаційних швів, стиків 
та примикань рекомендується застосувати стрічку 

Ceresit CL 152 або CL 82, наклеївши її на щойно нанесе-
ний перший шар.
Нанесення другого шару
Другий шар гідроізоляції слід наносити відразу після 
твердіння першого шару. Забезпечити покриття стрічки 
Ceresit CL 152 або CL 82 мастикою під час нанесення дру-
гого шару.
Укладання плитки
Через 16 годин після нанесення другого шару гідроізоля-
ції можна розпочати укладання плитки.
Заповнення швів
Для заповнення міжплиткових швів необхідно застосува-
ти матеріали Ceresit групи СЕ, а кутові шви та примикання 
сантехнічного обладнання заповнити силіконовим швом 
Ceresit CS 25 SILICOFLEXX.

ПРИМІТКИ
Використання Ceresit CL 51 Express можливе в сухих умо-
вах за температури від +5 °C до +35 °C і відносної во-
логості повітря не вище 80%. Усі рекомендації ефектив-
ні за температури +20 ± 2 °C і відносної вологості по-
вітря 55 ± 5%. За інших умов використання можливе 
уповільнення або прискорення твердіння Ceresit CL 51 
Express. Не допускається гідроізоляція поверхонь із мож-
ливим впливом води та хімічних речовин із протилежного 
боку конструкцій.
У разі потрапляння мастики на шкіру необхідно 
ретельно промити її водою. У разі потрапляння 
мастики в очі негайно промити їх водою і зверну-
тися по допомогу до лікаря.



Кволеті фо Профешеналс 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосу-
вання Ceresit CL 51 Express, слід керуватися чинними нор-
мативними документами з улаштування гідроізоляції за до-
помогою мастики. У разі використання матеріалу в умовах, 
не розглянутих у цьому технічному описі, слід самостійно 
випробувати матеріал або звернутися за консультацією 
до виробника.
Для герметизації плавальних басейнів та інших конструк-
цій, які постійно потрапляють під вплив води, необхідно ви-
користовувати інші продукти Ceresit.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із темпе-
ратурою від +5 °C до +35 °C.
Берегти від заморожування.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи.
Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вто-
ринної сировини або пересувний пункт збору шкідливих 
відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину не-
можливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте 
йому висохнути і утилізуйте як будівельне сміття. Додавши 
в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви приско-
рите висихання.

УПАКОВКА
Г ідроізоляційна однокомпонентна мастика 
Ceresit CL 51 Express фасується в пластикові ємності 
по 7 і 14 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: модифікована синтетична  
 смола, наповнювачі
Колір: сірий
Густина: 1,4 кг/л
Час висихання 1-го шару: близько 2 годин
Час висихання 2-го шару: близько 3 годин
Температура використання: від +5 °C до +35 °C
Водонепроникність: непроникна   
 для води плівка
Перекриття тріщин: 0,75 мм
Витрата для двох шарів: від 1,4 кг/м2 до 2,1 кг/м2

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути 
підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдо-
сконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути зміне-
ні без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність однокомпонентної гідроізо-
ляційної мастики Ceresit СL 51 Express вказаним технічним 
характеристикам при виконанні правил зберігання, приго-
тування і нанесення, які наведені в цьому технічному описі. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне викори-
стання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях 
і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту по-
яви цього технічного опису всі попередні стають недійсними.


