
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūdensnecaurlaidīga java 
 
Cementa java ēku un celtniecības elementu pārklājumveidīgai blīvēšanai. 

CR 65  

 
 

 

 

 ūdensnecaurlaidīga  

 tvaika caurlaidīga  

 salizturīga 

 ekonomiska lietošanā 

 uzklājama ar otu, rīvdēli vai ar uzsmidzināšanu 

 

Ceresit CR 65 paredzēta nedeformējamu un sāļu neskartu 
minerālu pamatņu blīvēšanai pret mitrumu un ūdeni. Tā ir 
piemērota nelielu, monolītu baseinu un ūdens tilpņu (tostarp 
arī dzeramā ūdens) iekšējo virsmu blīvēšanai, kuros ūdens 
staba augstums nepārsniedz 5 m. Tā var tikt izmantota 
cokolu un pagrabu iekšējo sienu izolācijai. Ceresit CR 65 
efektīvi aizsargā pret ūdens un mitruma iedarbību 
dzelzsbetona, betona un mūra konstrukcijas, kā arī cementa 
apmetumu virsmas un zemgrīdas klājumus. Var tikt 
izmantota no pozitīvā ūdens spiediena puses. 
Gadījumos, kad java tiks pakļauta mehāniskai iedarbībai, 
piem., gājēju kustībai, uz CR 65 slāņa jāizveido grīda vai 
apmetums, kas nesatur ģipsi vai arī keramikas plāksnītes 
jāstiprina ar Ceresit CM javām. 
Uz elastīgām pamatnēm jālieto elastīgi materiāli un materiāli, 
kuri ir spēj nosegt plaisas, tādi kā Ceresit CR 166, CL 50, CL 
51 vai CU 23. Vietēja rakstura ūdens sūču aizdambēšanai 
jālieto CX 1 un CX 5 materiāli. 
Ceresit CR 65 pārklājs atbilst vieglām vidējā un smagā tipa 
izolācijai. 
 

 
CR 65 var tikt uzklāta uz nesošām un kompaktām pamatnēm, 
attīrītām no antiadhezīvām vielām (tādas kā tauki, bitums, 
putekļi): 
- betons (vecāks par 3 mēnešiem) minimāli C12/15 klase; 
- cementa apmetumi, kuru biezums ≥ 10 mm un bezšuvju 
grīdas (ar izturību ≥ 12 MPa, min. vecāks par 28 dienas);  
- ātri cietējoša grīdas masa Ceresit CN 87 (vecāka par 3 
dienām), 
- sienas no parastiem un dobiem ķieģeļiem, ar izturību ≥ 6 
Mpa, kas mūrēti uz pilno šuvi (vecāks par 3 mēnešiem). 
Šīm pamatnēm jābūt līdzenām, uzsūcošām un porainām. 
Esošie netīrumi, zemas izturības slāņi, visa veida krāsu slāņi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un antiadhezīvās vielas jānoņem pilnībā. Kaļķu un cementa–
kaļķu apmetumi, kā arī sienu sadēdējušās virsmas jānokaļ.  
Sadēdējušās šuves jāattīra līdz 2 cm dziļumam un jāaizpilda 
ar stipru cementa javu. Dziļi izdrupumi un kavernas 
jāpārmūrē, jāaizpilda ar stipru cementa javu vai betonu. 
Pamatnes ar neregulāru virsmu un neviendabīgu struktūru 
(piem., akmens–ķieģeļa sienas) jāapmet ar cementu. Malas 
“jānofrēzē” par aptuveni 3 cm, savukārt ieliektie stūri 
jānoapaļo (ar cementa javu vai CX 5, samaisītu ar smiltīm), 
izveidojot tiem aptuveni 4 cm lielu rādiusu. Pirms CR 65 
uzklāšanas pamatne jāpiesūcina ar ūdeni, neveidojot peļķes. 
 

 
Iesaiņojuma saturs jāieber iepriekš nomērītā tīrā, aukstā 
ūdenī un ar lēnapgrieziena maisītāju jāsamaisa, līdz tiek 
iegūta viendabīga masa bez kunkuļiem. Javas konsistence 
jāizvēlas atkarībā no uzklāšanas veida:  
- uzklāšanai ar otu – 2,5 CR 65 tilpuma daļas jāsamaisa ar 
1 daļu ūdens; 
- uzklāšanai ar rīvdēli – 3 CR 65 tilpuma daļas jāsamaisa ar 
1 daļu ūdens. 
Jāpārklāj vēl mitra, bet ne slapja pamatne. Gadījumā, ja java 
tiek uzklāta ar uzsmidzināšanu, tad tā klājama vienā slānī 
līdz vēlamā biezuma sasniegšanai. Veicot uzklāšanu ar roku 
darbu, pirmais CR 65 slānis jāklāj ar otu (vislabāk ar plato 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

otu), nākamais slānis ar rīvdēli vai divās kārtās ar otu. Klājot 
ar otu, kārtējie slāņi uzklājami krusteniski. Svaigi uzklātais 
slānis obligāti jāsargā no pārlieku ātras izžūšanas. Kārtējais 
slānis uzklājams tad, kad iepriekšējais jau sacietējis, bet vēl 
ir mitrs. Pārtraukums starp kārtējo slāņu uzklāšanu nedrīkst 
pārsniegt 12 stundas.  
Pēc divām dienām pa pamatni var sākt staigāt, tomēr pat 
pēc pilnīgas sacietēšanas materiāls nedrīkst tikt pakļauts 
intensīvai mehāniskai iedarbībai. 
 

 
Materiālu nav atļauts samaisīt ar citām saistvielām un 

pildvielām. Pirms darbu beigām jāpārbauda, vai uz 

pamatnes uzklātais CR 65 ir nepieciešamā biezumā. 

Darbi veicami sausos laika apstākļos, kad gaisa un 

pamatnes temperatūra ir no +5° līdz +25 °C. Java CR 65 

satur cementu, kas pēc sajaukšanas ar ūdeni izraisa 

sārmainu reakcija. Tādēļ jāsargā acis un āda. Gadījumā, ja 

ir notikusi materiāla saskare ar acīm, tās ir jāskalo lielā 

ūdens daudzumā un pēc tam jākonsultējas ar ārstu.  

Hroms VI – mazāk par 2 ppm produkta derīguma laikā. 

 

 

 

Uzklātais pārklājums vismaz trīs dienas jāuztur mitrā stāvoklī 

(piem., maigi izsmidzinot ūdeni, samitrinot ar mitru otu, 

izmantojot aizsegus, kas pasargā no caurvēja un spēcīgas 

insolācijas). CR 65 vismaz 24 stundas jāsargā no lietus. Ne 

ātrāk kā pēc 7 dienām CR 65 slānī var uzsākt keramikas 

plāksnīšu stiprināšanu, veidot apmetumus vai grīdas. 

 

 
Maisi 25 kg 

 

 

 
Bāze:                     cementu maisījums ar minerālām pildvielām un 
                    modifikatoriem 
_____________________________________________________ 
Uzbēršanas blīvums                            aptuv. 1,3 kg/dm³ 
_____________________________________________________
Samaisīšanas proporcijas:  
– uzklājot ar otu vai uzsmidzināšanu:     aptuv. 7,0 l ūdens uz 25 kg 
– uzklājot ar rīvdēli:              aptuv. 5,8 l ūdens uz 25 kg 
_____________________________________________________
Darbu veikšanas temperatūra:                            no + 5° līdz + 25 °C 
_____________________________________________________ 
Izlietošanas laiks:                                 līdz 2 stundām 
_____________________________________________________
Var staigāt:                                   pēc 2 dienām  
_____________________________________________________
Adhēzija:                                         > 0,8 MPa 
_________________________________________________________________ 
Aptuvenais izlietojums: 

Savlaicīga izvairīšanās 
no: 

nepieciešamais 
CR 65 biezums 

CR 65 daudzums 
[kg/m²] 

– samitrināšanās 2,0 mm ~ 3,0 kg/m² 

– ūdens izsūkšanās 2,5 mm ~ 4,0 kg/m² 

– līdz 5 m augsta 
 ūdens staba 

3,0 mm ~ 5,0 kg/m² 

maks. biezums 5,0 mm ~ 8,0 kg/m² 

_____________________________________________________
Parametri uzklāšanai ar smidzināšanu:  
Spiediens: 180–230 bar 
Sprauslas Nr.: 461 

_____________________________________________________ 
Uzglabāšana: 12 mēnešus, skaitot no ražošanas datuma, 
uzglabājot izstrādājumu uz paletēm, sausos apstākļos un 
oriģinālos, nesabojātos iesaiņojumos. 
_____________________________________________________ 

 

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruņiem: 

Andis Londenbergs  +371 29414813 
 
Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī 
piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un 
noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) 
standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko 
pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un 
iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā 
garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi 
sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā 
+23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. 
Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var 
būt ātrāka vai lēnāka. 

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar 
produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā 
kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un 
tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā 
atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu 
produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga 
atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu 
vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde 
vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus 
iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu. 
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