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Αξιόπιστη στεγανοποίηση και 
προστασία σκυροδέματος

Στεγανοποίηση και προστασία 
σκυροδέματος μέσω 
κρυσταλοποίησης

Ελαστική και ταχεία στεγανοποίηση 
και προστασία σκυροδέματος με 
αξεπέραστη ανθεκτικότητα

Συστατικά 1-C 1-C 2-C
Ελαστικότητα Άκαμπτο Άκαμπτο Ελαστικό

Οφέλη

•  αδιαβροχοποίηση
•  καλή πρόσφυση
•  ανθεκτικό σε θετικές και 
αρνητικές πιέσεις
•  υδρατμοπερατό
•  ανθεκτικό στο παγετό
•  πολή καλή εργασιμότητα 

•  αδιαβροχοποίηση μέσω 
κρυσταλοποίησης
•  σφραγίζει τις τριχοειδείς 
ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα
•  συμβατό με ταινίες 
στεγανοποίησης 
•  μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες
•  πολή καλή εργασιμότητα

•  απόλυτη αδιαβροχοποίηση
•  ελαστικό και ινοπλισμένο
•  ικανότητα γεφύρωσης 
ρηγματώσεων
•  μειωμένη απελευθέρωση σκόνης
•  ταχεία εφαρμογή
•  μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες
•  πολή καλή εργασιμότητα

Βασικά χαρακτηριστικά
Υδατοστεγανότητα ++ ++ +++
Αντοχή σε θετικές υδροστατικές πιέσεις 10 m 15 m 70 m
Αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις 5 m 5 m 70 m
Προστασία σκυροδεέματος – EN 1504-2 +++ - +++
Ικανότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων 23°C 
– EN 14891 - - ≥ 0,75 mm

Ικανότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων -5°C 
– EN 14891 -  - ≥ 0,75 mm

Συμβατότητα με ταινίες στεγανοποίησης - + +++
Στεγανοποίηση κάτω από πλακίδια ++ ++ +++
Τοποθέτηση πλακιδίων μετά από 7 ημέρες 3 ημέρες  12 ώρες
Αντοχή σε υδροστατικά φορτία μετά από 7 ημέρες 5 ημέρες 7 ημέρες
Αντοχή στον παγετό +++ +++ +++
Μειωμένη απελευθέρωση σκόνης -  - ++

Πεδία εφαρμογής
Κουζίνες +++ - +++
Μπάνια +++  - +++
Βιομηχανικές κουζίνες - - +++
Δημόσιες τουαλέτες, μπάνια, spa - - +++
Πισίνες -  - +++
Μικρές πισίνες έως 20 m2 - ++ +++
Μπαλκόνια  -  + +++
Βεράντες - - +++
Υπόγειοι χώροι, κελάρια +++ ++  +++
Θεμέλια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης +++ +++ +++
Γκαράζ ++ -  ++
Γέφυρες, υποστυλώματα +++ - +++
Βιομηχανικοί χώροι + + +++
Χώροι γεωργικού εξοπλισμού + ++ +++
Δεξαμενές νερού (συμπεριλαμβανομένων 
των δεξαμενών πόσιμου νερού) ++ ++ +++

Σταθμοί διαχείρισης αποβλήτων - ++ +++
Κρίσιμα, παραμορφώσιμα υποστρώματα  -  - +++
Ενδοδαπέδια θέρμανση - - +++
Υπόγειες κατασκευές ++ ++ ++
Στοιχεία σκυροδέματος +++ +++  +++

ΒεράντεςΒεράντες

Δεξαμενές νερούΔεξαμενές νερούΜπαλκόνιαΜπαλκόνια ΠισίνεςΠισίνες

ΥπόγειαΥπόγειαΣτοιχεία σκυροδέματοςΣτοιχεία σκυροδέματοςΘεμέλιαΘεμέλια

Χρόνος εργασιμότητας έως 60 λεπτά

Κατανάλωση 3,5 kg/m2 για πάχος 2 mm

Αναλογία ανάμιξης
για εφαρμογή με βούρτσα ή ψεκασμό: 24 kg συστ. Α ανά 8 l συστ. Β και 2 l νερού  
για εφαρμογή με ρολό: 24 kg συστ. Α ανά 8 l συστ. Β και 1 l νερού  
για εφαρμογή με σπάτουλα: 24 kg συστ. Α ανά 8 l συστ. Β   

Βάση συστατικό Α: μίγμα τσιμέντου με επιλεγμένα αδρανή, ρητίνες και ίνες 
συστατικό Β: υδατικό διάλυμα ρητινών

Θερμοκρασία εφαρμογής από +5°C έως +30°C
Τοποθέτηση πλακιδίων μετά από 12 ώρες

Ικανότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων ≥ 0,75 mm στους 23°C
≥ 0,75 mm στους -5°C σύμφωνα με το EN 14891

Πρόσφυση

Αρχική πρόσφυση ≥ 0,5 N/mm²
Πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε νερό ≥ 0,5 N/mm²
Πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση ≥ 0,5 N/mm²
Πρόσφυση μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης ≥ 0,5 N/mm²
Πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε αλκαλικό νερό ≥ 0,5 N/mm²
Πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε χλωριωμένο νερό ≥ 0,5 N/mm²

σύμφωνα με το EN 14891

Πρόσφυση σε στεγνό υπόστρωμα ≥ 0,8 MPa σύμφωνα με το EN 1542

Υδρατμοπερατότητα class I Sd < 5 m 
σύμφωνα με το  
EN ISO 7783-1
EN ISO 7783-2

Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα W < 0,1 kg/m2*h0,5 σύμφωνα με το EN 
1062-3

Αντοχή σε θετικές υδροστατικές πιέσεις ≤ 0,7 MPa σύμφωνα με το  
EN1542: 2000

Αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις ≤ 0,7 MPa σύμφωνα με το  
EN1542: 2000

Αντίδραση στη φωτιά class Е σύμφωνα με το EN 
13501-1

Αντίσταση στη διάχυση του CO2 Sd CO2 > 50 m
σύμφωνα με το EN 
1062-6

Πρόσφυση (τεστ αποκόλλησης) Για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κίνηση ≥ 0,8 N/mm2 σύμφωνα με το EN 1542

Θερμική συμβατότητα μετά από κυκλική καταπόνηση προσομειωμένης καταιγίδας, κύκλους ψύξης/ 
απόψυξης και εμβάπτιση σε παγολυτικά άλατα ≥ 0,8 MPa

σύμφωνα με το EN 
13687-1
EN 13687-2

Ικανότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων
(για στρώση οπλισμένη με ύφασμα) class A2 ≥ 250μm (-20°C) σύμφωνα με το EN 

1062-7

Αντοχή σε κρούση class II ≥ 10Nm, χωρίς ρηγματώσεις, γρατσουνιές και αποκολλήσεις
EN ISO 6272-1

σύμφωνα με το  
EN ISO 6272-1

Αντοχή σε UV ακτινοβολία χωρίς φουσκάλες, ρηγματώσεις και αποκολλήσεις μετά από 1000 ώρες έκθεσης 
σε ακτινοβολία UV και υγρασία

σύμφωνα με το EN 
1062-11

Πιστοποιητικά

EN 14891
EN 1504-2
GEV Emicode EC1PLUS – πολύ χαμηλές εκπομπές
PZH αριθμός πιστοποιητικό καταλληλότητας για δεξαμενές πόσιμου νερού B-BK-60210-1548/20 ισχύει έως 
18.11.2023г.
Χρήση ως φράγμα ραδονίου

Βρείτε 
περισσότερα στο: CR 166 FLEXIBLE 2-C:

•    απόλυτη αδιαβροχοποίηση
•    ελαστικό και ινοπλισμένο
•    ικανότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων, ακόμη και σε 
θερμοκρασίες κάτω από 0 o C
•    μειωμένη απελευθέρωση σκόνης
•    ταχεία εφαρμογή και πολή καλή εγρασιμότητα
•    αξιόπιστη λύση για κάθε απαιτητική εφαρμογή

STOP
DUST

-30 %*

* 30% λιγότερη σκόνη συγκριτικά με το CR 166 χωρίς την τεχνολογία Fibre Force

 

NEW
CR 166CR 166

Η απόλυτη Η απόλυτη 
προστασία προστασία 
από το νερόαπό το νερό

CR 166 FLEXIBLE 2-CCR 166 FLEXIBLE 2-C
ελαστικό στεγανοποιητικό ελαστικό στεγανοποιητικό 
κονίαμακονίαμα

·   απόλυτη αδιαβροχοποίηση·   απόλυτη αδιαβροχοποίηση
·   ελαστικό και ινοπλισμένο·   ελαστικό και ινοπλισμένο
·   ικανότητα γεφύρωσης ·   ικανότητα γεφύρωσης 
ρηγματώσεων, ακόμη και σε ρηγματώσεων, ακόμη και σε 
θερμοκρασίες κάτω από 0ᵒCθερμοκρασίες κάτω από 0ᵒC
·   μειωμένη απελευθέρωση ·   μειωμένη απελευθέρωση 
σκόνηςσκόνης
·   ταχεία εφαρμογή και πολή ·   ταχεία εφαρμογή και πολή 
καλή εγρασιμότητακαλή εγρασιμότητα

 

NEW

CR 166CR 166
Πεδία εφαρμογήςΠεδία εφαρμογής
H άριστη αντοχή στο νερό H άριστη αντοχή στο νερό 
και ελαστικότητα του CR 166 και ελαστικότητα του CR 166 
το καθιστά κατάλληλο για το καθιστά κατάλληλο για 
σχεδόν όλες τις εφαρμογές, σχεδόν όλες τις εφαρμογές, 
ακόμη και σε παραμορφώσιμα ακόμη και σε παραμορφώσιμα 
υποστρώματα. Ιδανικό για υποστρώματα. Ιδανικό για 
υγρούς χώρους, υπόγειες υγρούς χώρους, υπόγειες 
κατασκευές και κάτω κατασκευές και κάτω 
από πλακίδια ή ξύλο σε από πλακίδια ή ξύλο σε 
μπαλκόνια και βεράντες, μπαλκόνια και βεράντες, 
για στεγανοποίηση και για στεγανοποίηση και 
προστασία σκυροδέματος.προστασία σκυροδέματος.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟ
Το CR 166 είναι ένα ρητινούχο τσιμεντοειδές κονίαμα 2 συστατικών, το οποίο χρησιμοποιείται 
σε κάθε εφαρμογή στεγανοποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελική στρώση για 
προστασία σκυροδέματος (σε υποστρώματα που δεν είναι εκτεθειμένα σε κρούσεις) ή κάτω 
από πλακίδια. 
Προστατεύει από θετικές υδροστατικές πιέσεις έως 0,7 MPa, γεγονός που το καθιστά 
ιδανικό για στεγανοποίηση σε υπόγειες κατασκευές, θεμέλια, πισίνες ή δεξαμενές νερού 
βάθους έως 70 m! Χάρη στην εξαιρετική πρόσφυσή του έχει αντοχή σε αρνητικές 
υδροστατικές πιέσεις έως 0,7 MPa, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
στεγανοποίηση τοίχων και δαπέδων στην αντίθετη πλευρά από το νερό (όπως υπόγειοι 
χώροι, κελάρια). 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Το CR 166 χρησιμοποιείται επίσης ως στρώση προστασίας σκυροδέματος, μειώνοντας την 
τριχοειδή απορρόφηση νερού και τη διείσδυση επιθετικών ουσιών (πχ αποπαγωτικά 
άλατα, θαλασσινό νερό, χλωρίδια, άλατα). Χάρη στις υδροφοβικές ιδιότητές του μειώνει 
την απορρόφηση ρύπων και υγρασίας στην επιφάνειά του, αποτρέποντας έτσι την 
ανάπτυξη βιολογικής ρύπανσης (μούχλα, άλγη, μύκητες). Επίσης καθυστερεί την διαδικασία 
ενανθράκωσης και διαθέτει εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες και στην ακτινοβολία UV.
Με αυτό τον τρόπο το CR 166 εμποδίζει την φθορά των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
και επιτρέπει στα δομικά στοιχεία να διατηρήσουν τις αντοχές και τη μακροζωία τους. 
Συνιστάται η χρήση του για προστασία σκυροδέματος σε περιπτώσεις γεφυρών, 
υποστυλωμάτων, γκαράζ, δεξαμενών νερού, δεξαμενών πόσιμου νερού, σταθμών 
επεξεργασίας αποβλήτων κ.α.
Το CR 166 πιστοποιείται για προστασία σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.

Αρνητική υδροστατική πίεση ονομάζεται 
η πίεση που ασκεί το νερό μέσα από τον 
τοίχο στην στεγανοποιητική στρώση. Το 
CR 166 έχει αντοχή σε αρνητικές πιέσεις 
χάρη στην εξαιρετική ελαστικότητα και 
ανθεκτικότητά του.

Θετική υδροστατική πίεση ονομάζεται η 
πίεση που ασκεί το νερό απευθείας στη 
στεγανοποιητική στρώση. Σε αυτή την 
περίπτωση, όταν το CR 166 εφαρμόζεται 
από αυτή τη πλευρά, η επιφάνεια του 
δομικού στοιχεία προστατεύεται. 

waterproo�ng

concrete protection

EN 1504-2

Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά του CR 166

Θετική υδροστατική πίεσηΘετική υδροστατική πίεση Αρνητική υδροστατική πίεσηΑρνητική υδροστατική πίεση

HYDROSLIDE EFFECT
Με την τεχνολογία Hydroslide, η επιφάνεια του κονιάματος CR 166 
καθίσταται πλήρως υδροφοβισμένη. Αυτό σημαίνει ότι το νερό δεν 
μπορεί να τη διαπεράσει εύκολα, αλλά παραμένει στην επιφάνεια σε 
μορφή σταγονιδίων, τα οποία εύκολα πέφτουν προς τα κάτω.
Χάρη σε αυτή την ιδιότητα, η τριχοειδής απορρόφηση του νερού 
μειώνεται και το κονίαμα μπορεί αποτελεσματικά να απωθήσει το 
νερό, διατηρώντας βέλτιστη υδρατμοπερατότητα. Ως αποτέλεσμα, 
μια επιφάνεια που στεγανοποιείται με το CR 166 στεγνώνει 
γρηγορότερα και προστατεύεται πλήρως όχι μόνο έναντι του νερού 
αλλά και της διείσδυσης επιθετικών ουσιών που διαλύονται στο νερό 
όπως χλωδίδια, αποπαγωτικά άλατα ή την ανάπτυξη βιολογικής 
ρύπανσης  (μούχλα, άλγη, μύκητες).   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FIBRE FORCE
Η τεχνολογία Fibre Force που χρησιμοποιείται στο CR 166 αποτελεί 
ένα μίγμα φυσικών και ορυκτών ινών, οι οποίες παρέχουν επιπλέον 
οπλισμό και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα, αντοχή και 
ικανότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων. 
Οι ίνες σε συνδυασμό με τις ρητίνες, τις συνδετικές ουσίες και τα 
αδρανή δημιουργούν μια οπλισμένη δομή με μεγάλη ανθεκτικότητα, 
ικανή να απορροφήσει κρούσεις, με εξαιρετικές αντοχές σε θλίψη, 
εφελκυσμό, διάτμηση και κάμψη. 
Ο οπλισμός αυτός καθιστά το CR 166 πιο ελαστικό και ανθετικό σε 
θερμικές τάσεις, δινόντάς του έτσι την ικανότητα να αντέχει τις 
μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.
Οι ίνες βελτιώνουν τη συμπεριφορά έπειτα από μικρορωγμές, 
μέσω της μηχανικής σύνδεσης του ρηγματωμένου υλικού και της 
αποτροπής περαιτέρω εξάπλωσης της ρηγμάτωσης. 

•  Μεγαλύτερη μείωση της 
τριχοειδούς απορρόφησης του 
νερού

•  Μικρότερη διείσδυση επιθετικών 
ουσιών που διαλύονται στο νερό

•  Καλύτερη προστασία έναντι των 
βιολογικών ρύπων

•  Ανθεκτικότερη στεγανοποίηση 
και προστασία σκυροδέματος

•  Αισθητικό αποτέλεσμα που 
διαρκεί  

•  Ανθεκτική επιφάνεια

•  Εξαιρετική ελαστικότητα

•  Ικανότητα γεφύρωσης και 
αποτροπή ρηγματώσεων

•  Μειωμένη απελευθέρωση σκόνης 
κατά την εφαρμογή

•  Εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
εφαρμογής

Τεχνολογία αιχμής

Το νερό μένει στην επιφάνεια του CR 166Το νερό μένει στην επιφάνεια του CR 166

Ορατές ίνες που προσφέρουν ελαστικότητα  Ορατές ίνες που προσφέρουν ελαστικότητα  
και υψηλές αντοχέςκαι υψηλές αντοχές

Ο μοναδικός συνδυασμός ινών αποτρέπει την Ο μοναδικός συνδυασμός ινών αποτρέπει την 
εξάπλωση των μικρορωγμών εξάπλωση των μικρορωγμών 

Το νερό ρέει προς τα κάτω χωρίς να Το νερό ρέει προς τα κάτω χωρίς να 
απορροφάται απ’ την επιφάνειααπορροφάται απ’ την επιφάνεια

TBA
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ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ευκολία:
•  Μείωση της απελευθέρωσης σκόνης 
κατά τη διάρκεια της ανάμιξης κατά 
30%
•  Εξαιρετική πλαστικότητα
•  Εύκολη και ομαλή ανάμιξη και 
εφαρμογή
•  Πιο υγιεινή και άνετη εφαρμογή για 
τους τεχνίτες
•  Φιλικό προς το  περιβάλλον 

Ταχύτητα:
•  Τοποθέτηση πλακιδίων μετά από 
12 ώρες
•  Αντοχή σε υδροστατικά φορτία 
μετά από 7 ημέρες
•  Δεν απαιτείται οπλισμός με πλέγμα 
ή ειδικό αστάρι
•  Κατά το στέγνωμα αποκτά πιο 
σκούρο χρώμα

Για όλες τις μεθόδους εφαρμογής:
•  Εφαρμογή με σπάτουλα, βούρτσα ή ρολό
•  Ικανότητα εφαρμογής με ξεκασμό
•  Για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
•  Συμβατό με ταινίες στεγανοποίησης

Ασφάλεια & αξιοπιστία
• •  Πλήρης στεγανοποίηση και Πλήρης στεγανοποίηση και 
προστασία σκυροδέματος για προστασία σκυροδέματος για 
την αποφυγή της φθοράς των την αποφυγή της φθοράς των 
δομικών στοιχείωνδομικών στοιχείων
• •  Αποτελεσματική προστασία Αποτελεσματική προστασία 
έναντι των φθορών που έναντι των φθορών που 
προκαλούνται από το νερό και προκαλούνται από το νερό και 
αποτροπή της αποκόλλησης αποτροπή της αποκόλλησης 
των πλακιδίων των πλακιδίων 
• •  Το CR 166 απομακρύνει κάθε Το CR 166 απομακρύνει κάθε 
ανησυχία σχετικά με τη ανησυχία σχετικά με τη 
στεγανοποίηση στεγανοποίηση 

Οικονομική επιλογή
• •  Αποτρέπεται η κοστοβόρα εκ Αποτρέπεται η κοστοβόρα εκ 
νέου τοποθέτηση πλακιδίων νέου τοποθέτηση πλακιδίων 
• •  Μικρότερα κόστη συντήρησηςΜικρότερα κόστη συντήρησης
• •  Υψηλότερη αξία ακινήτου λόγω Υψηλότερη αξία ακινήτου λόγω 
της μακροζωίας των δομικών της μακροζωίας των δομικών 
στοιχείωνστοιχείων

Άνεση & εξοικονόμηση χρόνου
• •  Συμβατό με όλες τις μεθόδους Συμβατό με όλες τις μεθόδους 
εφαρμογήςεφαρμογής
• •  Ταχεία πρόοδος της εφαρμογήςΤαχεία πρόοδος της εφαρμογής
• •  Μικρή χρονική διάρκεια μέχρι Μικρή χρονική διάρκεια μέχρι 
την ολοκλήρωση των εργασιώντην ολοκλήρωση των εργασιών

Αειφορία
• •  Φιλικό προς το περιβάλλονΦιλικό προς το περιβάλλον
• •  Μειωμένη απελευθέρωση Μειωμένη απελευθέρωση 
σκόνης - ασφαλέστερη σκόνης - ασφαλέστερη 
εφαρμογήεφαρμογή
• •  Εξαιρετική ανθεκτικότητα και Εξαιρετική ανθεκτικότητα και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του 
κτιρίου ή του δομικού στοιχείου κτιρίου ή του δομικού στοιχείου 

CR 166CR 166

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Λόγω του επιπλέον οπλισμού με ίνες και φόρμουλα με ειδικό διάλυμα ρητινών, προσεκτικά 
επιλεγμένων αδρανών, τσιμέντων και συνδετικών ουσιών, το CR 166 προσφέρει πολύ μεγάλη 
ελαστικότητα και πρόσφυση σε δύσκολα υποστρώματα. Βοηθάει να εξαλειφθεί η επίδραση 
των θερμοκρασιακών μεταβολών, των καιρικών συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν 
παραμορφώσεις, καθώς επίσης απορροφάει τις διάφορες καταπονήσεις και θερμικές τάσεις.  
Το CR 166 δημιουργεί μια στρώση στεγανοποίησης, η οποία μπορεί να αντέξει κρούσεις, με 
εξαιρετική αντοχή σε θλίψη, εφελκυσμό και διάτμηση.

�exible

EN 14891

CR 166: η απόλυτη προστασία από το νερό   CR 166: η απόλυτη προστασία από το νερό   

Το ινοπλισμένο κονίαμα CR 166 είναι πιο ελαστικό και πιο ανθεκτικό στις θερμικές τάσειςΤο ινοπλισμένο κονίαμα CR 166 είναι πιο ελαστικό και πιο ανθεκτικό στις θερμικές τάσεις

To CR 166 γεφυρώνει τις μικρορηγματώσεις δημιουργώντας μια εννιαία στρώση στεγανοποίησης.To CR 166 γεφυρώνει τις μικρορηγματώσεις δημιουργώντας μια εννιαία στρώση στεγανοποίησης.
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ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ
Χάρη στη μεγάλη ελαστικότητά του, το κονίαμα CR 166 μπορεί να αποτρέπει τις ρηγματώσεις 
ακόμη και σε αρνητικές θερμοκρασίες. Παρόλο που το υπόστρωμα μπορεί να εμφανίζει μικρο-
ρηγαμτώσεις, το CR 166 διατηρεί τη συνέχεια της στεγανοποιητικής επίστρωσης, δημιουργώντας 
μια “γέφυρα” πάνω από τις ρηγματώσεις, έτσι ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά την 
επιφάνεια από τη διείσδυση του νερού και άλλες περεταίρω φθορές. 

Αυτή η ικανότητα το καθιστά ιδανική επιλογή για χρήση σε κρίσιμα παραμορφώσιμα 
υποστρώματα, όπου οι συστολοδιαστολές μπορούν να προκαλέσουν μικρορηγματώσεις, 
όπως σε εξωτερικές εφαρμογές, μπαλκόνια, βεράντες, κάτω από πλακίδια. Τα χαρακτηριστικά 
γεφύρωσης ρηγματώσεων του CR 166 τεκμηριώνονται  σύμφωνα με το πρότυπο EN 14891.


