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CT 10

CT 10
SILIKONOVÁ IMPREGNACE PRO SPÁRY
I DLAŽBY
Transparentní bezrozpouštědlová impregnace pro izolaci a utěsnění
spár i obkladů a dlažeb na balkónech a terasách, v koupelnách
a ve sprchách
VLASTNOSTI
u
u
u
u
u

utěsňuje spáry
chrání porézní obklady a dlažby
zabraňuje znečištění a vzniku plísní
rychleschnoucí (2 - 6 hod.)
paropropustná

OBLASTI POUŽITÍ
Ceresit CT 10 je určena k impregnaci povrchů keramických obkladů
a dlažeb, betonu a přírodního kamene. Je vhodná pro nasákavé
i nenasákavé podklady. Je ideální k těsnění a izolaci balkónů a teras.
Uzavírá porézní a popraskaný povrch spár, obkladů i dlažeb (max.
šířka prasklin 0,2 mm, jako např. popraskaná glazura a pod).
Je vhodná jako transparentní dodatečné utěsnění spár, obkladů
i dlažeb v koupelnách a sprchách. CT 10 je možno použít jako
časově omezenou ochranu obložených ploch vyžadujících opravy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklady musí být pevné, čisté, suché nebo mírně vlhké. Vrstvy
s nízkou přídržností odstraňte a případné nerovnosti vyspravte. Podklad
důkladně očistěte a případné výkvěty mechanicky odstraňte. Zabraňte
provlhnutí zadní strany podkladu. Místa, která se nebudou utěsňovat,
ochraňte před znečištěním tak, že je zakryjete.

ZPRACOVÁNÍ
Obsah balení před zpracováním dobře protřepejte. Materiál vylijte
na podklad a gumovou stěrkou nebo válečkem s krátkým vlasem
rovnoměrně rozetřete. Nechte působit cca 5 minut, poté stáhněte
přebytečný materiál a povrch přetřete vlhkým hadrem. Při impregnaci
pouze samotných spár nanášejte produkt štětcem. Zpravidla postačuje
jen jeden nátěr.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Materiál zpracovávejte pouze při teplotách od +5 °C do +25 °C.
Nezpracovávejte na plochách zatížených přímým slunečním zářením.
U velmi porézních podkladů proveďte nejprve zkoušku, aby bylo
možno zjistit případné ovlivnění barevného tónu povrchu. Při použití
v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání. Nářadí a čerstvé
zbytky materiálu je možné omýt vodou, po zaschnutí lze nátěr odstranit
pouze ředidlem. Nevylévejte do kanalizace. Obal s nespotřebovaným
obsahem odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem,
ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte
pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití
vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.
Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí
a poraďte se s lékařem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho
bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ
Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby, skladujte na paletách,
v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. Chraňte
před mrazem!

BALENÍ
1l plastový kanystr

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báze:

silikonová emulze

Barva:

mléčně bílá, po zaschnutí je nátěr
transparentní

Hustota:

cca 1,0 kg/dm3

CT 10

Odolnost vůči dešti:

Účinnost:

po cca 2-6 hod.
(závisí na klimatických podmínkách)
úplná odolnost po cca 14 dnech
po dobu cca 1-2 roky (v závislosti
na naneseném množství nátěru,
nasákavosti podkladu a namáhání,
kterému je daný povrch vystaven)

Koeficient absorpce vody:

W < 0,5 kg/m2h1/2

Faktor difusního odporu:

0 (neměřitelné)

Možnost nanesení další vrstvy:

po cca 6 měsících

Spotřeba:

od 0,15 do 0,25 kg/m2
(v závislosti na nasákavosti
podkladu, pro zjištění přesné
spotřeby proveďte předběžné
zkoušky)

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal
opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými
požadavky.

Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
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