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CT 13
Homlokzati impregnálószer
Láthatatlan védelmet biztosít ásványi- és erôsen lúgos felületeken
JELLEMZÔI
• oldószermentes
• vízlepergetô és páraáteresztô
• védelmet nyújt a csapadékkal szemben
• nem képez a felületen bevonatot
• szennyezôdéstaszító

CT 13

• mélyen behatol a felületbe
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Természetes kôbôl, mészhomok- és égetett téglából
készült falazat és homlokzati burkolat, tetôcserép,
különbözô vakolatok, lúgós felületek stb.
impregnálására, víztaszítóvá tételére alkalmas.
Megakadályozza a sókivirágzást, a fagykárokat,
a penészedést és a mohásodást. Meggátolja a
nedvesség bejutását a 0,2 mm-nél vékonyabb,
felületi repedésekbe. Tökéletesen védi a homlokzatot a csapóesô és a levegôben elôforduló vegyi
szennyezôdések ellen. Nem alkalmas vízszigetelésre, sem járófelületek impregnálására. Nem
alkalmazható mûgyanta vakolatokon és diszperziós alapú homlokzatfestékek esetében.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A Ceresit CT 13 homlokzati impregnálószer
minden porózus, szilárd, tiszta és száraz felületen
alkalmazható, az esetleges sókivirágzásokat el
kell róla távolítani. A nem teherbíró felületeket
meg kell erôsíteni, a felületi sérüléseket és
repedéseket ki kell javítani. A nyílászáró kereteket
le kell takarni vagy ragasztószalaggal körberagasztani. Esôtôl nedves homlokzat esetén
néhány napot várni kell, amíg a felület kiszárad.

FELHORDÁS
A Ceresit CT 13 impregnálószert felhasználás
elôtt alaposan fel kell rázni. A folyadékot puha
korongecsettel, kefével vagy – nagyobb felületek
esetén – szórással vihetô fel a felületre, legalább
kettô rétegben (nedves a nedvesre technológia) a teljes telítettség eléréséig, amit az 50 cm-nél
hosszabb megfolyások jeleznek. A friss vegyi
anyag a szerszámokról és egyéb felületekrôl
vízzel tisztítható.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Ceresit CT 13 homlokzati impregnálószert
száraz idôben, +5°C – 35°C közötti hômérsékleten
célszerû alkalmazni. Csak száraz felületre
hordható fel.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

szilikon emulzió

Sûrûség:

kb. 1,0 g/cm3

Szín:

tejfehér (áttetszôre szárad)

Esôállóság:

kb. 4 óra elteltével

A teljes nedvesség elleni
védettség kialakulása:

kb. 4 hét

A védettség idôtartama:

8–12 év

Az impregnált felület
vakolható:

kb. 6 hónap múlva

Anyagszükséglet:
enyhén nedvszívó tégla falazat:
mészhomok tégla:
vakolat és habarcs:

kb. 0,2 l/ m2
kb. 0,5 l/m2
kb. 0,7 l/m2

További réteg felhordása:

kb. 6 hónap elteltével

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom)
vonatkoznak.

KISZERELÉS
5 és 10 liter mûanyag kannában

TÁROLÁS
Eredeti, jól zárt csomagolásban, fagymentes, száraz helyen, légmentesen lezárva.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.
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EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat
az építôipari hulladékgyûjtôben helyezzük el.
A CT 13 homlokzati impregnálószer csak a termékismertetôben feltüntetett területeken használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

