
CARACTERISTICI

• consisten†å plastic fluidå
• pentru plåci de pardosealå de pânå la 80 x 80 cm
• pentru trafic intens
• grosime strat 2-15 mm
• pentru pardoseli încålzite și suprafe†e hidroizolate
• rezistent la apå și la înghe†

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CM 12 este utilizat la placåri ceramice în interi-
or și exterior, în zone permanent umede, la plåci por†e-
lanate la interior precum și la exterior pentru suprafe†e 
mai mici de 30 m². Ceresit CM 12 poate fi utilizat la 
plåci ceramice format mare (pânå la 80 x 80 cm) de-
oarece consisten†a sa permite o acoperire bunå a intra-
dosului plåcii. De asemenea, este potrivit pentru placåri 
pe pardoseli încålzite, placări ceramice anterioare la in-
terior, precum și pe suprafe†e hidroizolate în preala-
bil cu hidroizola†ii pe bazå de ciment sau hidroizola†ii 
sub placåri ceramice. Când se fixeazå piatra naturalå 
se recomandå teste preliminare. Când se aplicå plåci ce-
ramice pe suprafe†e critice cum ar fi plåci por†elanate 
la exterior (S>30m²), se recomandå a se utiliza adezivii 
Ceresit CM 16, CM 17 sau CM 25.
Chituirea se va face cu chiturile de rosturi Ceresit CE 33, 
CE 40 sau CE 43.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CM 12 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capaci-
tate portantå, compacte, curate și uscate fårå substan†e 
ce ar putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf). 
Orice urme de mizerie, straturi deteriorate sau vopsele cu 
aderen†å scåzutå trebuie îndepårtate mecanic. Orice de-
nivelare a suprafe†ei de pânå la 5 mm poate fi reparatå 
cu Ceresit CM 12 cu o zi înainte de efectuarea placårii. 
Suprafe†ele absorbante trebuie amorsate cu grundul de 
profunzime Ceresit CT 17. Plåcile ceramice nu trebuie îm-
bibate în apå înainte de aplicare.

MOD DE APLICARE

Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå 
cores punzåtoare amestecatå cu un mixer profesional 
pânå la omogenizare. Dupå cca. 5 min se amestecå din 
nou. Consisten†a adezivului trebuie adaptatå la formatul 
plåcilor și la suprafa†a pe care se aplicå (orizontalå sau 
verticalå). Materialul se va întinde pe suprafa†a suport cu 
o mistrie zim†atå în așa fel încât intradosul plåcii så fie 
acoperit în totalitate. Pentru o aderen†å excelentå, în spe-
cial la placajele mari și obligatoriu la exterior, se va apli-
ca un strat suplimentar de mortar pe intradosul plåcii.
Acoperirea trebuie så fie în acest caz de 100%.
Plåcile trebuie så fie așezate pe stratul de mortar în ca-
drul timpului deschis și presate. Lå†imea rosturilor trebuie 
så fie între 1 - 8 mm în func†ie de dimensiunea plåcilor și 
de condi†iile de exploatare. Materialul proaspåt se poate 
îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta nu-
mai mecanic.
Ceresit CM 12 con†ine ciment și în timpul procesului de 
amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea și 
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ochii trebuie protejate. În cazul contactului cu ochii tre-
buie clåtit cu apå din abunden†å și cerut sfatul medicului.

ALTE INFORMAȚII

Prezenta fișå tehnicå prezintå modul de utilizare a pro-
dusului, precum și modul de aplicare al acestuia, înså 
toate acestea depind și de pregåtirea profesionalå a 
utilizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe 
experien†a practicå și verificårile practice. Condi†iile spe-
cifice obiectului dar și utilizarea corectå și în acest fel de 
succes a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå 
de influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i du-
bii, calitatea produsului trebuie verificatå prin experien†e 
proprii.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice de observa†ii toate cele 
anterioare își pierd valabilitatea.

AMBALARE ÍI DEPOZITARE

Saci de 25 kg. A se depozita în condi†ii uscate în amba-
lajul original nedeteriorat.

VALABILITATE

Pânå la 12 luni de la data produc†iei indicatå pe amba-
lajul produsului.

DATE TEHNICE

Bazå:  Amestec de ciment cu filleri 
minerali și modificatori

Raport de amestec 5,5 - 6 l de apå pentru 
pentru 25 kg produs:  aplicare plåci ceramice pe 

verticalå 
6 - 6,75 l de apå pentru 
aplicare plåci ceramice pe 
orizontalå

Densitate: 1,47 kg / dm3 

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C 

Timp de maturare: aprox. 5 min

Timp de punere în operå: pânå la 2 ore

Timp deschis: 30 min.

Chituire dupå:  cel pu†in 24 de ore

Rezisten†å la temperaturå: de la -30°C pânå la +70°C

Aderen†å în condi†ii uscate: ≥ 1,0 N/mm² 

Aderen†å dupå imersare  
în apå: ≥ 1,0 N/mm² 

Aderen†å dupå îmbåtrânire 

sub ac†iunea cåldurii: ≥ 1,0 N/mm² 

Aderen†å dupå înghe†/ 
dezghe†:  ≥ 1,0 N/mm²

Consum estimativ:  1,4 pânå la 5,0 kg/m²

 Dimensiune   Dimensiune  Consum CM 12
  placå  zim†i mistrie  (kg/m²)

 ≤ 10 cm  4 mm 1,4 

 ≤ 15 cm  6 mm 2,2 

 ≤ 25 cm  8 mm  2,8 

 ≤ 30 cm  10 mm 4,2 

Clasa de rezisten†å:  C2E în conformitate cu 
 SR-EN 12004:2008.

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI


