CT 720
»VISAGE Fa hatású vakolat«
Dekoratív vakolat fa hatással bel- és kültéri alkalmazásra

JELLEMZÔI
	fa utánzat kialakítása szilikon gumi sablon
segítségével
	páraáteresztô
	víztaszító
	az idôjárás hatásainak rendkívül jól ellenáll
	a mikroorganizmusok (gomba, alga és penész)
megtelepedését gátolja

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Dekoratív vékonyvakolat létrehozására meglévô,
hagyományos vakolaton, betonon és gipsz
kötôanyagú felületeken, valamint faforgács lapon, ill.
szárazépítô elemeken.
Egyaránt alkalmazható régi és új épületek falazatán,
valamint a Ceresit Ceretherm Visage, polisztirol táblás
homlokzati hôszigetelô rendszer (ETICS-THR) záró
elemeként.
A CT 720 vékonyvakolat fehér színû, a kívánt
színárnyalatot a CT 721 Fa hatású lazúr festék 6-féle
színébôl lehet kiválasztani

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A fogadó felület legyen sima, megfelelô szilárdságú,
száraz por- és szennyezôdésmentes. Követelmény
a fogadó felülettel szemben:
- cement- és mész-cement vakolat (28 napnál régebbi),
betonfelület (legalább 3 hónapos korú, nedvességtartalma
≤ 4%), CT 16-al alapozva
- Ceresit CT 80, CT 82, CT 190, Thermo Universal
ragasztótapasszal (3 napnál idôsebb) elôkészített felület
CT 16-al alapozva.
- gipsz kötôanyagú felület (kizárólag beltérben),
nedvességtartalom <1%, elôször Ceresit Padlopon
Univerzális Diszperziós alapozóval, majd CT 16-al
alapozva
- faforgács lap (min. rétegvastagság: 19 mm), szárazépítô
elemek, gipszrost lapok (kizárólag beltérben), a gyártó
elôírásainak megfelelôen rögzítve, elôször Ceresit
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Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval, majd CT
16-al alapozva
- jól tapadó, megfelelô szilárdságú festékbevonatok
(kizárólag beltérben), CT 16-al alapozva
A sérült felületeket elôször ki kell javítani. Hagyományos
vakolatok és beton esetén ehhez megfelelô réskitöltô
és glettanyagot kell használni. A hordozó felület
szilárdságáról meg kell gyôzôdni, a málló, alacsony
szilárdságú rétegeket, a rugalmas-, és mészfesték
rétegeket, valamint a ragasztó maradványokat el kell
távolítani.
Erôsen nedvszívó felületek esetében – a CT 16 vakolat
alapozó alkalmazása elôtt – célszerû a felületet a
Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval
(száradási idô min. 2 óra) lealapozni. A CT 16 színét
a vakolat színének megfelelôen kell kiválasztani.
A vakolat nedvesség hatására károsodhat, ezért a
tartós nedvességnek kitett helyiségeket, épületrészeket
elôzetesen vízszigeteléssel kell ellátni

FELHORDÁS
A zsák teljes tartalmát öntse elôre kimért, hideg,
tiszta vízhez, majd alacsony fordulatszámú kézi
keverôgéppel keverje csomómentesre.
Kerülje a rozsdás tartályok vagy szerszámok

alkalmazását. A habarcs állaga kis mértékben a
környezeti feltételekhez igazítható. A felhordás
közben az egyenletes állag fenntartását felkeveréssel
és nem víz hozzáadásával kell elérni.
A habarcsot hosszú acél glettvas segítségével, kb. 4 mm
vastagságban kell felhordani. A megfelelô felületi
minta (fa textúra) kialakítását szilikon gumi sablon
rányomásával lehet kialakítani.
3 nap elteltével az így kialakított vakolat a szórással
felhordott CT 721 lazúr festékkel színezhetô.
A felhordást követôen a szerszámokról a friss vakolat
vízzel könnyen lemosható. A már megszáradt
vakolatot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Ceresit CT 720 vakolatot kizárólag +5°C és +25°C
közötti környezeti és alapfelület hômérséklet esetén
szabad felhordani, száraz körülmények között.
Amennyiben szembe kerül, bô vízzel ki kell mosni! A
terméket gyermekektôl elzárva kell tartani!

TÁROLÁS
Száraz, hûvös, fagymentes helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Ne végezzünk vakolást tûzô napsütésben. A gyors
száradástól és csapadéktól a felületet legalább
24 órán át védeni kell. (Állványháló alkalmazása
javasolt.)
A termékhez ne keverjen más pigmenteket,
adalékszereket, vagy kötôanyagokat!
Beltéri alkalmazás esetén, a felhordást követôen,
a szag eltávozásáig a helyiséget szellôztetni kell.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

hidraulikus kötôanyagok, ásványi
töltôanyag és adalékszerek keveréke  

Sûrûség:          

kb. 1,5 kg/dm3

Keverési arány:

kb. 5, 25 liter víz 25 kg poranyaghoz

Alkalmazható:

+5°C  és +25°C között

Nyitott idô:

max. 90 perc

Anyagszükséglet:

kb. 2,0 kg/m2/1 mm

A közölt mûszaki adatok +20°C és 60% relatív páratartalom mellett
érvényesek, ettôl eltérô körülmények jelentôsen befolyásolhatják a
szilárdulási folyamatot.

KISZERELÉS
25 kg-os papírzsákban.

Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu
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