
CARACTERISTICI
• disponibilå în peste 200 culori
• rezistentå la intemperii
• matå
• alcalinå
• protec†ie împotriva contaminårii biologice (mucegai, ciuperci,

alge)

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 54 se poate folosi pentru vopsirea fa†adelor ßi inte-
rioarelor (pere†i ßi plafoane). Se poate aplica pe substraturi
minerale: beton, tencuialå de ciment, tencuialå de var-ciment ßi
tencuialå de var. Vopseaua aderå permanent la suport ca
urmare a reac†iilor chimice. Se recomandå aplicarea peste ten-
cuieli moderne deoarece acestea permit începerea imediatå a
vopsirii, fårå a exista riscul ca reac†ia alcalinå a substratului så
afecteze stratul de vopsea. Aceastå vopsea poate fi utilizatå
peste tencuielile minerale Ceresit CT 35, CT 36 ßi CT 137, peste
tencuielile silicatice Ceresit CT 72 ßi CT 73, peste tencuielile
siliconico-silicatice Ceresit CT 174 ßi CT 175 aplicate pe supor-
turile tradi†ionale ßi sau pe sistemele de termoizlola†ie Ceresit
Ceretherm. Datoritå caracterului ignifug ßi excelentei permea-
bilitå†i de vapori, CT 54 este recomandatå în cazul sistemului
Ceresit Ceretherm Mineral, în care materialele de izola†ie sunt
plåcile de vatå mineralå. Expunerea fa†adei la soare poate pro-
duce contrac†ii, de aceea culorile închise vor fi folosite doar
pentru zone mici, cum ar fi detaliile arhitectonice. Nu se poate
utiliza pentru acoperiri cu vopsea acrilicå ßi non-mineralå.
Acest produs protejeazå împotriva coroziunii biologice (ciu-
perci, mucegai ßi alge).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI SUPORT

Vopseaua CT 54 poate fi aplicatå pe suporturi între†inute, fine,
uscate ßi curate (lipsite de substan†e ce pot reduce aderen†a,
cum ar fi gråsimea, bitumenul, praful):
• tencuieli minerale, silica†i ßi silica†i-silicon în strat sub†ire

(vechime peste 3 zile);
• tencuialå de ciment, tencuialå de var-ciment ßi tencuialå de

var tradi†ionale (vechime peste 14 zile);
• acoperiri cu vopsea mineralå puternicå (tip silica†i, ciment)

cu aderen†å bunå la substratul de beton (vechime peste 28
zile) ßi pere†i de cåråmidå;

• suprafe†e suport de gips (doar în interiorul clådirilor) cu

umiditate sub 1%, amorsate ini†ial cu Ceresit CT 17;
• plåci de gips-carton, plåci de gips-carton armat (doar în

interiorul clådirilor), fixate conform recomandårilor producå-
torilor plåcilor, amorsate ini†ial cu CT 17;

• acoperiri cu vopsea puternicå cu aderen†å bunå la substrat.
Suporturile neuniforme ßi avariate vor fi reparate.
Pentru repara†ii se poate folosi tinciul Ceresit CT 29. Se reco-
mandå verificarea rezisten†ei substraturilor minerale existente.
Praful, straturile cu rezisten†å scåzutå, varul ßi acoperirile cu
vopsea neaderentå precum ßi resturile de tapet sau adezivi vor
fi complet îndepårtate. Se recomandå folosirea de dispozitive
de spålare. Dupå spålarea cu apå, substratul trebuie låsat så se
usuce.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicarea vopselei, con†inutul gåle†ii se va amesteca
bine, folosind o bormaßinå cu dispozitiv de amestecare, pentru
aproximativ 2 minute. De obicei este suficientå aplicarea a
douå straturi. În cazul substraturilor absorbante, se va adåuga
10-15% apå curatå în primul strat de vopsea. Al doilea ßi even-
tualul al treilea strat vor fi aplicate fårå diluare. Între aplicarea
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straturilor succesive, se vor låsa pauze tehnologice de cel pu†in
12 ore. Primul strat va fi aplicat cu o pensulå. Straturile urmå-
toare vor fi aplicate cu un trafalet pe suprafe†e uniforme. Este
importantå aplicarea uniformå a vopselei.
Folosi†i doar recipiente ßi unelte inoxidabile. Lucrul la o
suprafa†å se va efectua fårå întreruperi, folosind vopsea cu ace-
laßi numår de produs imprimat pe fiecare ambalaj. Dacå se
folosesc loturi cu numere diferite, con†inutul acestora va fi
amestecat. Zonele ce nu vor fi vopsite, cum ar fi ferestrele sau
ußile, vor fi protejate (de exemplu cu folie). Arbußtii, alte plante
etc. vor fi de asemenea protejate. Toate petele vor fi imediat
clåtite cu apå. Uneltele vor fi spålate cu aten†ie cu apå imediat
dupå utilizare.

NOTÅ

Aplicarea se va face la o temperaturå a mediului ßi a substra-
tului variind între +5 la +25 °C cu o umiditate sub 80%. Toate
datele sunt furnizate pentru temperatura de +20 °C ßi umidi-
tatea relativå de 60%. Acest produs se poate usca mai rapid
sau mai lent în func†ie de diferitele condi†ii.
Vopseaua poate produce decolorare ireversibilå pentru
suprafe†e din sticlå, ceramicå, råßinå, lemn, metal sau piatrå,
de aceea toate elementele care intrå în contact cu CT 54 trebuie
så fie protejate. Materialul produce o ußoarå reac†ie alcalinå.
Pielea ßi ochii vor fi protejate.
La aplicarea vopselei se vor purta månußi ßi ochelari de pro-
tec†ie. Hainele påtate vor fi imediat îndepårtate. Petele vor fi
clåtite cu aten†ie cu apå. În caz de contact cu ochii, clåti†i ime-
diat cu multå apå ßi cere†i asisten†å medicalå. Nu depozita†i
produsul la îndemâna copiilor.

ALTE INFORMAˇII

Aceastå vopsea nu se va aplica pe suprafe†e foarte
expuse la soare. Acest produs nu va fi amestecat cu alte
vopsele, pigmen†i sau lian†i. Fa†ada va fi protejatå contra
ploii pânå la uscarea completå. Se recomandå folosirea
schelelor. Containerul deschis va fi închis cu aten†ie iar
con†inutul acestuia va fi utilizat cât mai curând posibil.
Aceastå fißå tehnicå determinå aplicabilitatea materialu-
lui ßi modul de executare a lucrårii, înså nu poate înlocui
pregåtirea tehnicå a constructorului.
În plus fa†å de datele furnizate, aplicarea se va face în
conformitate cu reglementårile în vigoare privind con-
struc†iile ßi siguran†a industrialå.
Producåtorul garanteazå calitatea produsului, înså nu
poate influen†a condi†iile ßi modul de aplicare. În caz de
dubii, se vor efectua teste de aplicare individualå.
Fißa tehnicå emiså anterior îßi pierde valabilitatea la
emiterea prezentei fiße tehnice.

DEPOZITARE
Pânå la 12 luni de la data produc†iei, în locuri råcoroase
ßi în ambalajele originale neavariate. Proteja†i de înghe†!

AMBALARE

Gåle†i de plastic de 15 L

DATE TEHNICE

Bazå: solu†ie de silica†i cu aditivi
hidrofobi, pigmen†i ßi modi-
ficatori

Densitate: aprox. 1,44 kg/dm3

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

Rezisten†å la la ploaie
Culoare albå: dupå aproximativ 12 ore
Alte culori dupå aproximativ 24 ore

Aderen†å > 0,3 Mpa

Consum orientativ: În func†ie de uniformitatea ßi
absorb†ia substratului, în
medie 0,3 l/m2, cu douå
straturi


