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Samonivelační hmota

Samonivelační hmota k vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm
VLASTNOSTI:
y
y
y
y
y
y
y

samonivelační
pochozí po 4 - 6 hodinách
pod všechny typy krytin
odolná bodovému zatížení
pro podlahové vytápění
možnost strojního zpracování
úsporná ve spotřebě

OBLASTI POUŽITÍ:
Samonivelační hmota Ceresit CN 68 je určena k provádění
vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem.
Může být použita k vyrovnání podlah z betonu, cementových
potěrů (i potěry s podlahovým vytápěním) a anhydritu, pod
podlahy z keramiky a ostatní krytiny, jako např.: koberce,
korek, PVC a pod. K vyrovnávání podlah pouze v interiéru, na
podkladech nezatížených trvalou vlhkostí. K provádění plovoucích
podlah, oddělených podlah na separační podložce (fólie, lepenka)
nebo zalévání podlahového vytápění použijte rychletvrdnoucí
vyrovnávací hmotu Ceresit CN 87. Na místech trvale zatížených
vlhkostí, vysokým zatížením a v exteriéru použijte vyrovnávací
hmoty Ceresit CN 76, CN 83 nebo CN 87.

Příprava podkladu:
Samonivelační hmotu Ceresit CN 68 nanášejte na podklady
rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivňujících přídržnost,
jako tuky, živice, prach. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou
přídržností mechanicky úplně odstraňte. Doporučujeme
otryskání nebo frézování. Podkladem mohou být:
- beton (stáří více jak 3 měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4%),
- cementové potěry (stáří více jak 28 dní, zbytková vlhkost ≤ 4%).
- anhydrit (zbytková vlhkost ≤ 0,5 %) přebroušené, zbavené
prachu.
Praskliny na povrchu podkladu rozšiřte, zbavte prachu a natřete
základním nátěrem Ceresit CT 17 nebo CN 94, nechte min.
2 hodiny zaschnout a následně vyplňte montážním cementem
CX 5. V případě větších nerovností použijte rychletvrdnoucí
vyrovnávací hmotu Ceresit CN 83. Připravený suchý podklad
natřete celkově základním nátěrem Ceresit CT 17 nebo CN 94
a nechte min. 2 hodiny vyschnout. Je-li podklad po vyschnutí

základního nátěru nasákavý, nanesení nátěru opakujte.
Penetrace podkladu základním nátěrem zlepšuje rozliv CN 68,
zabraňuje vzniku vzduchových bublin a ovlivňuju výslednou
kvalitu povrchu.

ZPRACOVÁNÍ:
Obsah balení Ceresit CN 68 vsypte do odměřeného množství
5,5 - 6,0 l čisté studené vody a míchejte pomocí míchadla, dokud
nezískáte jednolitou hmotu bez hrudek. Počkejte 1-2 minuty
(doba úvodního zrání) a znovu lehce promíchejte. Rozmíchanou
samonivelační hmotu CN 68 zpracujte nejpozději do 20 minut,
rozlijte na podklad a rozhrňte dlouhým ocelovým hladítkem
nebo shrnovací lištou. Doporučujeme míchání ve dvou míchacích
nádobách, což umožňuje urychlení prací a zlepšuje tak podmínky
pro spojení jednotlivých vylévaných záměsí. Povrch čerstvě
nanesené hmoty přejeďte provzdušňovacím válečkem, aby se
uvolnily vzduchové bubliny. Samonivelační hmotu CN 68 je možno
zpracovávat i čerpadly s možností přesného dávkování vody,
dodržením času úvodního zrání a bez možnosti provzdušňování
rozmíchané hmoty. Při přerušení práce na více jak 15 min. čerpadlo
i hadice propláchněte vodou. Čerstvé zbytky malty lze odstranit
vodou, vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. V
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případě přebroušení povrchu CN 69 před pokládkou dalších
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TECHNICKÉ ÚDAJE:
opustn

BALENÍ:

Báze:

25 kg papírový pytel

modifikované silikonové
a akrylátové živice s obsahem
plniv a pigmentů

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hustota:

cca 1,45 kg/dm3

Teplota zpracování:

od
+5 °C do +25 °C
a modifikátory

Báze:

směs cementů s minerálními plnivy

Poměr
míchání:
ccacca
5,53-6,0
Odolnost
proti dešti:
po
hod.l vody na 25 kg
Doba zpracování:
cca 20 min.
Paropropustnost:
Sd = 0,025 m
Pochozí po:
cca 4 - 6 hod.
2
Orientační
spotřeba:
0,3
Pevnost
v tlaku:
C20l/m (2 vrstvy nátěru)
v závislosti na rovnosti
Pevnost v tahu za ohybu:
aF5
nasákavosti podkladu
Smršťování:
-0,1 %
Reakce na oheň:
A2fl - s1
Výrobek je součástí kontaktních systému
zateplení budov Ceresit
Uvolňování
korozivních
látek:
ve
shodě s PN-89/Z-0421/02
Ceretherm VWS/WM.
Orientační spotřeba:
cca 1,5 kg/ m2
na každý 1 mm tl. vtstvy
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Naše doporučení:
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