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Ceresit

CARACTERISTICI

• pentru interior și exterior
• pentru pardoseli încålzite
• gata de chituire dupå aproximativ 3 ore

DOMENII DE UTILIZARE

•  Pentru fixarea plåcilor ceramice, a plåcilor de moza‑
ic, a plåcilor por†elanate cu absorb†ie reduså de apå 
(0‑3%), a plåcilor de piatrå naturalå sub†iri la interior și 
exterior pe toate suporturile pe bazå de ciment.

•  Pentru pardoseli încålzite, bucåtårii, båi, balcoane, te‑
rase și în clådiri în care traficul este intens.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

CM 29 Multi Xpress aderå pe suprafe†e cu capacitate 
portantå, compacte, curate și uscate, fårå substan†e ce ar 
putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar 
fi beton cu o vechime de minim 3 luni, șape pe bazå de 
ciment (cel pu†in 28 zile).
Murdåria, straturile friabile și vopselele cu aderen†å slabå 
trebuie eliminate mecanic. Suprafe†ele absorbante trebuie 
amorsate folosind grundul de profunzime Ceresit CT 17, 
låsat la uscat aproximativ 4 ore.

MOD DE APLICARE

Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå 
corespunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional 
pânå la omogenizare. Dupå circa 5 minute se amestecå 
din nou. Dacå este necesar, se poate regla consisten†a 
prin adåugare de apå și remixare.
Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 29 Multi 
Xpress sunt necesari 7 l de apå. Consisten†a adezivului 
trebuie adaptatå la formatul plåcilor. Se va prepara atât 
adeziv cât se poate aplica pe durata a 50 minute.
Aplicarea se face cu mistria zim†atå aleaså corespunzåtor 
mårimii plåcilor, dupå care placa se preseazå pe stratul 
de adeziv.
Plåcile nu trebuie îmbibate în apå.
Plåcile trebuie așezate pe stratul de mortar în cadrul tim‑
pului deschis de 10 minute și presate. Când se aplicå la 
exterior, trebuie aplicat adeziv și pe placa ceramicå pen‑
tru a asigura o acoperire de 100% a spatelui plåcii.

RECOMANDÅRI

Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la tempe‑
ratura de +5°C pânå la +30°C. Toate datele men†ionate 
sunt ob†inute la temperatura de +23°C și umiditatea rela‑
tivå de 50%. În condi†ii diferite, întårirea poate fi lentå 
sau acceleratå. 
CM 29 Multi Xpress con†ine ciment și în timpul proce‑
sului de amestecare are loc o reac†ie alcalinå, de ace‑
ea pielea și ochii trebuie proteja†i. În cazul contactului cu 
ochii, clåti†i cu apå din abunden†å și cere†i sfatul medicu‑
lui. Surplusul de material poate fi curå†at cu apå cât timp 
este încå umed, dar odatå întårit acesta poate fi curå†at 
numai mecanic. 
Recicla†i ambalajul numai când acesta este gol. Resturile 
de material întårit vor fi aruncate la gunoi.

CM 29 Multi Xpress
Adeziv flexibil rapid pentru placåri ceramice  
și din piatrå naturalå
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ALTE INFORMAȚII

Prezenta fișå tehnicå prezintå modul de utilizare a produ‑
sului, precum și modul de aplicare al acestuia, înså toa‑
te acestea depind și de pregåtirea profesionalå a utiliza‑
torului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a 
practicå și verificårile practice. 
Condi†iile specifice 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 ca‑
re ave†i dubii, calitatea produsului trebuie verificatå prin 
experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice de observa†ii toate cele 
anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Pânå la 6 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate și în 
ambalajul nedeteriorat.

AMBALARE

Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE 

Bazå:  amestec de ciment cu  
 råșini sintetice și aditivi 

Densitate:  aprox. 1,4 kg/dm3

Alunecare:  ≤ 0,2 mm

Raport de amestecare:  7 l apå pentru 25 kg

Temperaturå de aplicare: +5°C pânå la + 30°C

Timp de punere în operå:  aprox. 50 de minute

Timp deschis:  30 minute

Se poate chitui:  dupå 3 ore

Aderen†a conform SR EN 12004: > 1,0 N/mm² 
Aderen†a în mediu uscat 
dupå 28 de zile: ≥ 1,0 N/ mm²

Aderen†a în mediu umed: ≥ 1,0 N/ mm²

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

Aderen†å dupå îmbåtrânire  
sub ac†iunea cåldurii: ≥ 1,0 N/mm² 

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

Consum:   1,5 kg/m²/mm 
(3‑6 kg/m², în func†ie de  
suprafa†a și mårimea 
plåcilor)
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