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CARACTERISTICI
• produså în 211 culori
• gata de utilizare
• permeabilå la vapori
• hidrofobå
• rezisten†å mare la condi†iile atmosferice
• rezisten†å sporitå la murdårie
• rezisten†å sporitå la razele ultraviolete

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 175 combinå beneficiile tencuielii silicate și ale 
tencuielii siliconice. Este permeabilå la vapori, cu grad 
scåzut de absorbabilitate și oferå rezisten†å ridicatå la 
murdårie.
Tencuiala decorativå Ceresit CT 175 este utilizatå pentru 
tencuieli cu strat sub†ire pe suprafe†e din beton, tencuialå 
tradi†ionalå, suprafe†e de gips și plåci aglomerate, plåci 
gips-carton etc.
Tencuiala Ceresit CT 175 este recomandatå ca strat final 
de finisare a fa†adei în cadrul sistemului de termoizola†ie 
pentru pere†i exteriori Ceresit Ceretherm care folosește 
ca material termoizolant plåci de polistiren expandat sau 
plåci de vatå mineralå.
În cazul culorilor închise, se recomandå aplicarea limitatå 
a materialului, adicå pe suprafe†e mici, de ex. detalii 
arhitectonice.
Acest produs protejeazå împotriva coroziunii biologice 
(ciuperci, mucegai și alge).

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CT 175 poate fi aplicatå pe suprafe†e rezistente, 
netede, uscate și pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf 
sau alte substan†e care ar putea împiedica aderen†a:
•  tencuieli pe bazå de ciment, ciment-var (cu o vechime 

mai mare de 28 de zile, umiditate ≤ 4%), beton (cu o 
vechime mai mare de 3 luni, umiditate ≤ 4%) – amor-
sate cu vopsea grund Ceresit CT 16,

•  straturi armate cu plaså din fibre de sticlå, lipite cu mor-
tarul adeziv și masa de șpaclu Ceresit CT 85 și Ceresit 
CT 190 (cu o vechime mai mare de 3 zile) – grunduite 
cu vopsea grund Ceresit CT 16,

•  Suprafe†ele din gips (doar în interiorul clådirilor) cu o 

umiditate mai micå de 1% – grunduite mai înainte cu 
grundul de profunzime Ceresit CT 17 și apoi cu vop-
seaua grund Ceresit CT 16,

•  Plåci aglomerate din gips și gips-carton (doar în interi-
orul clådirilor), fixate în conformitate cu indica†iile pro-
ducåtorului plåcilor, grunduite mai înainte cu grundul 
de profunzime Ceresit CT 17 și apoi cu vopseaua grund 
Ceresit CT 16,

•  Straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor), cu 
o bunå aderen†å, grunduite cu vopseaua grund Ceresit 
CT 16.

Suprafe†ele cu denivelåri și cu defec†iuni trebuie nivelate 
și reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul ten-
cuielilor tradi†ionale și suprafe†elor din beton, trebuie så 
se aplice înainte un strat de tinci Ceresit CT 29. Murdåria, 
straturile cu rezisten†å scåzutå sau straturile de vopsele 
elastice, de var sau de adeziv trebuie înlåturate în totali-
tate. Suprafe†ele saturate trebuie mai întâi grunduite cu 
grundul de profunzime Ceresit CT 17 și apoi vopsite cu 
vopsea grund Ceresit CT 16 dupå cel pu†in 4 ore. Se 
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recomandå folosirea unei vopsele-grund Ceresit CT 16 
având o culoare apropiatå de cea a tencuielii. Tencuiala 
siliconico-silicaticå Ceresit CT 175 se poate aplica dupå 
uscarea totalå a vopselei grund Ceresit CT 16. Presiunea 
cauzatå de umiditatea din interiorul suprafe†ei suport 
poate cauza deteriorarea tencuielii, de aceea trebuie 
asigurat un strat hidroizolant în camerele (zonele) cu 
umiditate permanentå.

MOD DE APLICARE

Amesteca†i întregul con†inut cu aten†ie.
Dacå este necesar, pute†i adapta consisten†a materialului 
la condi†iile de aplicare, adåugând o cantitate micå de 
apå și amestecând din nou. Nu folosi†i instrumente și 
recipiente ruginite!
Tencuiala Ceresit CT 175 se aplicå într-un strat uniform, 
la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere †inute în 
pozi†ie oblicå. În func†ie de tipul de mișcare a gletierei: 
circularå, orizontalå sau verticalå, se pot ob†ine caracter-
isticile structurii rezultate din granula†ia tencuielii.
Nu stropi†i tencuiala aplicatå cu apå!
Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å, folosind 
material cu aceeași consisten†å. În cazul în care este 
necesar så întrerupe†i lucrårile, lipi†i o fâșie de bandå 
adezivå care så delimiteze suprafa†a respectivå. Aplica†i 
tencuiala, nivela†i-o și apoi îndepårta†i banda adezivå și 
surplusul de tencuialå de pe aceasta.
Dupå întrerupere, continua†i din locul astfel delimitat 
(marginea tencuielii aplicatå anterior poate fi protejatå 
cu bandå autoadezivå).
Sculele și petele proaspete de tencuialå trebuie spålate 
cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå mecanic. 
Renovarea tencuielii trebuie efectuatå cu vopseaua sili-
caticå Ceresit CT 54 și vopseaua siliconicå Ceresit CT 48.

Notå:
Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o tem-
peraturå a suprafe†ei de +5°C - +25°C și umiditate a 
aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute 
la temperatura de +20°C și umiditatea aerului de 60%. În 
alte condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai 
repede sau mai lent. Nu amesteca†i produsul cu alte ten-
cuieli, pigmen†i, råșini sau mortare. Încåperile în care se 
aplicå produsul trebuie aerisite pentru ca mirosul så dis-
parå. În cazul în care produsul intrå în contact cu ochii, 
clåti†i cu multå apå și cere†i sfatul medicului. Produsul 
trebuie påstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

RECOMANDÅRI

Tencuiala nu trebuie aplicatå pe pere†i puternic izola†i 
și trebuie împiedicatå uscarea prea rapidå. Suprafa†a 
tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea 
completå. Se recomandå montarea unei folii protectoare 
peste schele.

Datoritå granula†iei naturale care poate genera diferen†e 
de nuan†e, o suprafa†å trebuie tencuitå cu material având 
același cod de produs imprimat pe fiecare amba laj. 
Ambalajul desfåcut trebuie închis cu grijå, iar con†i nutul 
såu trebuie folosit cât mai curând posibil. Aceastå fișå 
tehnicå stabilește utilizarea materialului și modalitatea de 
lucru, cu toate acestea, nu poate înlocui pregåtirea profe-
sionalå a persoanei care efectueazå lucrarea.
Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a prac-
ticå și verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului 
dar și utilizarea corectå și în acest fel de succes a pro-
duselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. 
Din acest motiv, în caz de dubii, însușirea produsului 
trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea 
legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fișe de 
observa†ii, nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri 
trebuie så solicita†i consiliere.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice toate celelalte fișe ante-
rioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

12 luni în locuri råcoroase și în ambalajul original, fårå 
de fec†iuni.
Proteja†i de înghe†!

AMBALARE

Gåle†i de plastic de 25 kg.

DATE TEHNICE 

Bazå:  dispersie apoaså de sili-
cat de potasiu și rașini si-
liconice cu materiale de 
umpluturå bazate pe do-
lomite, marmurå cu  
pigmen†i

Densitate: 1,75 kg/ ddm³

Temperaturå de aplicare: de la +5°C pânå la +25°C

Timp deschis: aprox. 15 min.

Rezisten†a la ploaie: dupå aprox. 24 ore

Consum orientativ: 
CT 175 granula†ie 2,0 mm: aprox. 2,7 kg/m²


