Express

adeziv pentru polistiren: 10 m2/50 min.

CT 84 Express: 10 m2/10 min.

Câștigătorul este CT 84 Express!
Pentru 100% mai mult randament și ușurință
în utilizare.
Profitați de avantajele excepționale
ale lui CT 84 Express:
p
 utere de acoperire cu 100% mai mare*
aderență

cu 15% mai mare*

întărire după aproximativ 2 ore
e
 xpandare redusă
*comparativ cu adezivii de polistiren pe bază de ciment

10 m2

Câștigătorul este CT 84 Express!
Ceresit revoluționează termoizolarea tradițională cu polistiren, prin oferirea unui adeziv superior: CT 84 Express.
Adezivii pe bază de ciment pot fi utilizați cu aceleași rezultate în fixarea plăcilor de polistiren, dar prezintă
inconvenientul că pentru transport și manipulare sunt necesari saci rezistenți, mortarul trebuie pregătit, iar realizarea
efectivă a termoizolației lasă în urmă multe reziduuri. În plus, este nevoie de mult timp și efort pentru finalizarea
lucrării. Este timpul să vă schimbați modul de lucru cu CT 84 Express!

10m2
ACOPERIRE CU 100% MAI MARE

 Putere de acoperire cu 100% mai mare decât în cazul adezivilor tradiționali pe bază de ciment
CT 84 este extrem de eficient: un singur tub este suficient pentru acoperirea unei suprafețe
de 10 m² de polistiren în cadrul sistemului ETICS, în timp ce un sac de 25 de kg de mortar
adeziv obișnuit acoperă o suprafață de numai 5 m².
 derența cu 15% mai mare decât în cazul adezivilor tradiționali pe bază de ciment
A
Aderența la suprafețele minerale, lemn, metale și plastic este mai bună comparativ cu cea a
mortarului pe bază de ciment, iar întărirea este mult mai rapidă.

ADERENȚA CU 15% MAI MARE

2H

Întărire în numai 2 ore, permite progresul rapid al lucrării
În aceeași zi sunt posibile lipirea plăcilor din polistiren, dibluirea lor și realizarea stratului de
armare.

cel mai rapid pentru ancorarE

E xpandarea redusă previne apariția deformărilor nedorite
Expandarea produsului CT 84 este foarte rapidă și redusă, astfel încât după fixarea panourilor
pe fațadă, adezivul nu mai expandează.
EXPANDARE REDUSĂ – FĂRĂ DEFORMARE

 plicare de la 0°C și în condiții de umiditate ridicată.
A
CT 84 se recomandă în special în situațiile în care temperaturile sunt scăzute și adezivul de polistiren
pe bază de ciment are un timp de uscare mai mare.
RECOMANDAT PENTRU TEMPERATURI SCĂZUTE

SOLUȚIE UȘOARĂ

Izolare mai eficientĂ

Ideal pentru aplicarea unui al doilea rând de plăci de polistiren peste sistemul de termoizolație
existent, soluție mult mai ușoară decât cea tradițională cu adeziv de polistiren pe bază de ciment.
La fixarea unui metru pătrat de plăci de polistiren se folosesc aprox. 100 g de Ceresit CT 84, pe
când în cazul adezivului de polistiren pe bază de ciment sunt necesare 5 kg.

 roprietăți de izolare termică foarte bune.
P
Spre deosebire de adezivul de polistiren pe bază de ciment, CT 84 are proprietăți de termoizolare
similare cu cele pe care le au spuma poliuretanică și vata minerală.

 mogenitate ridicată a adezivului. Bila de metal prezentă în fiecare tub de CT 84 protejează
O
adezivul împotriva formării de bule de aer prea mari, astfel că produsul își menține eficiența pentru
mai mult timp.
Bila de metal Împotriva bulelor de aer

DOMENII DE UTILIZARE
Ceresit CT 84 Express este utilizat pentru fixarea plăcilor de polistiren în
cadrul sistemului de termoizolație pentru fațade Ceresit Ceretherm Express.
Umplerea spațiilor dintre plăcile de polistiren
Umplerea golurilor în cazul panourilor fixate în izolația deja existentă
Aplicarea polistirenului expandat peste sistemul de termoizolație existent
Aplicarea glafurilor exterioare ale ferestrelor (după degresarea suprafeței)

Fixarea plăcilor de polistiren în cadrul
sistemului de termoizolație

Umplerea spațiilor dintre plăci

Umplerea în cazul panourilor fixate

Aplicarea peste sistemul de termoizolație
existent

UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE
METODE DE APLICARE

Gata preparat
Se aplică ușor cu pistolul
 sigură o lucrare rapidă și curată,
A
fără praf

Pentru fixarea plăcilor de
polistiren în cadrul sistemelor de
termoizolație – acoperire 10 m²

Pentru fixarea panourilor izolante
(pentru izolarea termică) a
fundației – acoperire 14 m²

materialE
Adezivul poliuretanic Ceresit CT 84 se utilizează pentru fixarea plăcilor de polistiren expandat și extrudat
și a vatei minerale bazaltice pe suprafețe cum ar fi:
• cărămizi ceramice

• sticlă

• plăci OSB

• beton

• suprafețe bituminoase

• tablă vopsită și galvanizată

• lemn

• tapet

• BCA

și pentru fixarea polistirenului expandat și a plăcilor de vată minerală în condiții de temperaturi normale
sau scăzute. Toate datele se referă la temperaturi de +20°C și umiditate relativă a aerului de 60% CM.
În alte condiții, parametrii produsului pot fi diferiți. Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică a produsului sau contactați reprezentatul de vânzări.

TERMOIZOLARE UȘOARĂ ȘI RAPIDĂ CU Ceresit CT 84 Express!
Fixare
Adezivul Ceresit CT 84 Express
Material termoizolant
Panouri de polistiren expandat sau extrudat
Strat armat
Plasa de fibră de sticlă
Mortar adeziv Ceresit CT 85*
Tencuieli decorative:
• tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60, CT 63, CT 64
• tencuieli decorative silicatice Ceresit CT 72, CT 73
• tencuieli decorative siliconice Ceresit CT 74, CT 75
• tencuieli decorative siliconico-silicatice Ceresit CT 174, CT 175
*) În cazul mortarului Ceresit CT 85, este necesară folosirea vopselei grund Ceresit CT 16
sau CT 15 înaintea aplicării tencuielii decorative.

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ
Adeziv pentru polistiren

Ceresit Ceretherm CT 84 Express

Economie de forță de muncă

Economie de timp

Economie la costurile de transport

Reducerea costurilor de depozitare
Rezultat

Costuri mai mici la aplicarea
întregului sistem de termoizolație!
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www.ceresit.ro; www.termoizolatierapida.ro

