CT 76

SOLAR PROTECT

Silikoninis-elastomerinis dekoratyvinis tinkas,
akmenukų faktūra; 1,5 mm arba 2,0 mm dydžio grūdeliai
Dekoratyvinis plonasluoksnis tinkas vidaus ir lauko darbams,
pasižymintis ilgalaikiu atsparumu UV
SAVYBĖS
ypač atsparus UV
patvarus ir savaime atsikuriantis paviršius
labai stabili spalva
savaime išsivalantis (atsparus susipurvinimui),
elastingas ir atsparus smūgiams, dėka DuobleDry
technologijos įgeriantis labai mažai vandens ir itin
laidus vandens garams
 atsparus įvairioms klimato sąlygoms
 „BioProtect“ technologija – apsauga nuo grybelio,
 dumblių ir pelėsio labai platus atspalvių pasirinkimas iš
„Ceresit Colours of Nature“ ir „Intense“ palečių
 galima dengti mechaniniu būdu





PANAUDOJIMAS
Ceresit“ CT 76 skirtas tinkuoti plonu sluoksniu ant išorinių
sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų, betoninio pagrindo,
tradicinio tinko, gipsinio pagrindo, medžio drožlių plokščių,
gipskartonio plokščių ir kt.
Rekomenduojame CT 76 tinką naudoti fasadui tinkuoti kaip
tinkuojamosios išorinės sudėtinės fasadų šiltinimo sistemos
(angl. ETICS) sudedamąją dalį, kurią įrengiant naudojamos
polistireninio putplasčio (EPS) plokštės arba mineralinė vata.
CT 76 tinku rekomenduojama tinkuoti atitvaras, kai reikia
didelio laidumo vandens garams. Dėl sudėtyje panaudotų
ypatingų priedų ir užpildų, tinku CT 76 tinkuoto fasado
paviršiuje atsiradę mikro-įtrūkiai užsitraukia savaime. Dėl
didelio UV sugeriančių medžiagų kiekio, užtikrinamas
nepriekaištingas spalvos atsparumas šviesai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

– cementinio tinko ir kalkių-cemento tinko (pastovėjusio
daugiau kaip 28 paras), betono (pastovėjusio daugiau
kaip 3 mėnesius, drėgmės kiekis <4 %), nugruntuoto
gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16,
Polimerų ryšių suardymas

– armavimo sluoksnių, padarytų iš „Ceresit“ CT 80,
CT 85, CT 190, ZU, „Thermo Universal“ mišinių,
nugruntuotų gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16,

– gipsinio pagrindo (tik pastatų viduje), kurių drėgmės

kiekis nesiekia 1 %, pirmiausia nugruntuotų „Ceresit“
CT 17, ir tada dar gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16,

– medžio drožlių plokščių, gipso pluošto plokščių ir

gipskartonio plokščių (tik pastatų viduje), pritvirtintų
pagal plokščių gamintojo rekomendacijas ir pirmiausia
nugruntuotų gruntiniais dažais CT 17, ir tada dar
gruntiniais dažais CT 16,

– tvirtai besilaikančių dažų sluoksnių (tik pastatų viduje),
„Ceresit“ CT 76 – savaiminio užsitraukimo
Siekiant užtikrinti fasado ilgaamžiškumą, bei išvengti
pernelyg
didelio
fasado
paviršiaus
įkaitimo,
rekomenduojama naudoti CT 76 tinką kai šviesos
atspindžio koeficientas HBW>=15%.
Kai naudojamas tinkas, kurio HBW yra mažesnis nei 15,
rekomenduojama pasikonsultuoti su „Ceresit“ techniniu
skyriumi, kad būtų parinkta tinkama sistema.
CT 76 tinkas apsaugotas nuo biologinės taršos, pvz., nuo
grybelių, pelėsių ir dumblių veisimosi, atsparus jų
poveikiui.

gerai sukibusių su pagrindu, nugruntuotų gruntiniais
dažais CT 16.
Jei pagrindas nelygus ar pažeistas, pirmiausia jį reikia
išlyginti ir užtaisyti. Jei pagrindas nutinkuotas tradiciniu
tinku ar yra betoninis, lyginimui galima naudoti tinko
glaistą „Ceresit“ CT 29. Ant pagrindo esančius
nešvarumus, silpnai besilaikančius sluoksnius, kalkių,
klijų bei dažų likučius prieš tinkuojant būtina pašalinti.
Stipriai įgeriantį pagrindą reikia nugruntuoti gruntiniais
dažais „Ceresit“ CT 17 ir tada, praėjus bent 2
valandoms, – gruntiniais dažais „Ceresit“ CT 16.
Gruntinius dažus CT 16 rekomenduojama rinktis
panašios spalvos kaip tinko. Tinkuoti CT 76 mišiniu
galima tik visiškai išdžiūvus CT 16 gruntiniams dažams.
Iš pagrindo sklindanti drėgmė gali sugadinti tinką, todėl
būtina užtikrinti, kad patalpose (vietose), kur nuolat
drėgna, būtų įrengti pakankamai geri hidroizoliacijos
sluoksniai.

DARBO EIGA
Pakuotės turinį reikia kruopščiai išmaišyti. Prireikus
galima įpilti švaraus vandens, bet ne daugiau kaip 1 %, ir
dar kartą gerai išmaišyti. Negalima naudoti aprūdijusių
įrankių ar kibirų. CT 76 reikia tolygiai paskleisti ant
pagrindo tokio storio sluoksniu, kokio dydžio yra jo
grūdeliai, braukiant kampu laikoma plienine ilga tinkavimo
mente. Kai medžiaga jau nebelimpa prie įrankių,
horizontaliai laikoma plastmasine mentele apskritiminiais
judesiais suteikti tinkui vienalytę tankiai išdėstytų užpildo
grūdelių struktūra.
Nepurkškite vandens ant tinko!
Visą paviršiaus plotą reikia nutinkuoti nedarant pertraukų,
išlaikant vienodą tinko mišinio konsistenciją. Prireikus
nutraukti darbą, pagal pažymėtą liniją priklijuoti lipniąją
dažytojo juostą, uždėti tinko, suteikti jam faktūrą, po to
juostą su šviežios medžiagos likučiais nuplėšti. Po
pertraukos tęsti darbą nuo pažymėtos vietos. Anksčiau
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Tinką CT 76 galima tepti ant lygaus, apkrovą laikančio,
sauso ir švaraus pagrindo, ant kurio nėra riebalų, bitumo,
dulkių ir jokių kitų sukibimą prastinančių medžiagų:

padengto sluoksnio kraštą galima apsaugoti lipniąja
juosta.
Įrankius ir šviežias tinko dėmes reikia nuplauti vandeniu.
Tinko likučiams sustingus, juos bus galima pašalinti tik
mechaniškai. Tinko renovacijos darbus galima atlikti
dažant „Ceresit“ CT 48, CT 49 silikoniniais dažais.

PAKUOTĖ
25 kg talpos plastikiniai kibirai

TECHNINIAI DUOMENYS
Pagrindas: specialių silikono dervų vandeninė dispersija su
mineraliniais užpildais ir pigmentais
1,7 kg/dm3

Tankis:
Darbo temperatūra:

DĖMESIO!
Tinkavimo darbus reikia atlikti nuo +5 °C iki +25 °C
aplinkos ir pagrindo temperatūroje, drėgmei nesiekiant 80
%. Šio produkto negalima maišyti su jokiais kitais tinko
mišiniais, dervomis ar rišikliais.
Patalpas, kuriose
panaudota ši medžiaga, reikia gerai vėdinti, kol kvapas
visiškai išnyks, ir tik tada galima pradėti jas eksploatuoti.
Patekus į akis, plauti vandeniu ir kreiptis į bendrosios
praktikos gydytoją.
Produktą laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Tinko eksploatacinės savybės
nurodytos gaminio eksploatacinių savybių deklaracijoje.

KITA INFORMACIJA

nuo +5 °C iki +25 °C

Džiūvimo trukmė:

apie 15 min

Atsparumas lietui:
temperatūros

nuo 24 iki 48 val., priklausomai nuo

Laidumas vandens garams:

V 1 pagal EN 15824

Vandens įgertis:

W 3 pagal EN 15824

Sukibimas:

0,6 MPa pagal EN 15824

Šiluminis laidumas:

λ=0,61 W/(m*K) pagal EN 15824

_______________________________________________
Atsparumas smūgiams:

II kat. pagal ETAG 004

Vandens įgertis po 24 val.:

< 0,5 kg/m2 pagal ETAG 004

Laidumas vandens garams:

Negalima tinkuoti ant stipriai saulės apšviestų sienų ir
reikia saugoti nuo per greito džiūvimo. Būtina apsaugoti
nuo lietaus, kol visiškai išdžius. Rekomenduojama naudoti
tinkamas pastolių apsaugos priemones.

Sd ≤ 1,0 m pagal ETAG 004

Sukibimas tarp sluoksnių po sendinimo:

≥ 0,08 MPa
pagal ETAG 004

Degumo klasifikacija pagal EN 13501-1:
B – s1, d0 naudojant sistemose:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Universal EPS
A2-s1, d0 sistemoje:
Ceresit Ceretherm Uniwersal MW

Tinko sudėtyje yra mineralinių užpildų, dėl kurių tinko spalva
gali kisti, todėl to visą paviršiaus plotą reikia nutinkuoti
naudojant tos pačios partijos mišinį (partijos numeris
nurodytas ant kiekvienos pakuotės). Jei tai neįmanoma,
reikia daryti perėjimo vietas sumaišant tarpusavyje bent trijų
skirtingų gamybos partijų kibirų tinkus. Spalvos ir tekstūros
skirtumai neturi įtakos galutiniam tinko funkcionalumui ir
kokybei. Tam, kad būtų suformuotas vienalytės struktūros
tinko sluoksnis,
skirtinguose pastolių aukštuose turi dirbti pakankamai
darbininkų, kad galėtų sujungti tinko plotus „šlapią ant šlapio“.
Pradarytą pakuotę reikia gerai uždaryti, o jos turinį kuo
greičiau sunaudoti.
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Atsparumas apaugimui pelėsiais:

visiškai

atsparusNumatomos sąnaudos:
CT 76, 1,5 mm grūdeliai

nuo 2,1 iki 2,5 kg/m2

CT 76, 2,0 mm grūdeliai

nuo 3,1 iki 3,4 kg/m2

Tinkamumo laikas ir sandėliavimas: Iki 18 mėnesių nuo
pagaminimo datos, laikant sausai, vėsioje vietoje, nepradarytoje
ir nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo
užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių!

Gaminys turi šios dokumentus:
-

Europos techninis vertinimas (ETA) naudojant šiose
sistemose:

Ceresit Ceretherm
system
Europos
techninis
vertinimas
(ETA)
Liudijimas

Eksploat
acinių
savybių
deklaracij
a (DoP)

08/0309

09/0014

09/0026

13/0535

14/0127

1488CPR0382/Z

14881488CPR0439/ CPR0440/Z
Z

1488CPR0457/Z

1488CPR0362/Z

00426

00420

00424

00433

00435

Visa techninė informacija teikiama telefonais:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be čia pateiktų nurodymų, labai svarbu laikytis įvairių organizacijų ir
profesinių asociacijų aktualių rekomendacijų ir nurodymų, taip pat Vokietijos
standartizacijos instituto (DIN) atitinkamų standartų reikalavimų. Prieš tai
aptartos savybės pagrįstos sukaupta praktine patirtimi. Norint garantuoti
savybes ir kitus galimus naudojimo būdus, kurie šiame duomenų lape
neaprašyti kaip garantuojami, turi būti gautas raštiškas mūsų patvirtinimas.
Jei kitaip nenurodyta, visi čia pateikti duomenys buvo gauti esant +23 °C
aplinkos ir medžiagos temperatūrai bei 50 % santykiniam oro drėgniui.
Atkreipkite dėmesį, kad kitokiomis oro sąlygomis klijai gali stingti greičiau
arba lėčiau, nei čia nurodyta.

Čia pateikta informacija, ypač mūsų gaminių tvarkymo ir naudojimo
rekomendacijos, yra paremtos mūsų sukaupta profesine patirtimi. Kiekvieną
kartą naudojant klijus, medžiagos ir sąlygos gali būti vis kitokios, ir mes jų
paveikti niekaip negalime, todėl primygtinai rekomenduojame kiekvieną kartą
patiems atlikti pakankamai išsamius bandymus ir patikrinti, ar mūsų gaminiai
tinka numatomai paskirčiai. Prisiimti teisinės atsakomybės šio duomenų lapo
turinio pagrindu arba remiantis žodžiu suteiktu patarimu negalima, nebent tai
būtų tyčinio nusižengimo ar didelio neapdairumo iš mūsų pusės atvejis.
Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su šiuo produktu susiję jo
leidimai netenka galios.
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