CT 137
MINERAL DRY

Mineralinis tinkas
“akmenukų” faktūra; 1,5 mm, 2,0 mm ir 2,5 mm grūdeliai
Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti patalpų viduje ir išorėje.
SAVYBĖS
itin laidus garams (kvėpuojantis)
labai patvarus ir atsparus atmosferos poveikiui
natūraliai atsparus grybeliams, dumbliams ir pelėsiams
hidrofobiškas
galima padengti mechaniniu būdu
gaminamas baltos spalvos arba versija dažymui

CERESIT CT 137 TDS 08.18








PANAUDOJIMAS
„Ceresit CT 137“ tinkas naudojamas plonasluoksniu tinku
padengiant šiltinimo sistemose, betoninius pagrindus, tradicinio
tinko paviršių, gipsinius pagrindus bei gipso kartono, gipso plaušo
plokštes ir pan.
Rekomenduojama naudoti tinką CT 137 kaip baigiamąjį
fasado apdailos sluoksnį šiltinimo sistemose „Ceresit
Ceretherm“, naudojant putplasčio plokštes arba plokštes iš
mineralinės vatos.
Tinką „Ceresit CT 137“ taip pat rekomenduojame naudoti
šiltinant perdangas (iš lubų pusės) sistemoje „Ceresit
Ceretherm Wool Garage“, naudojant mineralinės vatos
„lamella“ demblius.
Tinkas CT 137 gaminamas baltos spalvos bei skirtas dažyti
naudojant fasadinius dažus „Ceresit“.

PAGRINDO PARUOŠIMAS
CT 137 gali būti dengiamas ant žemiau išvardytų lygių,
PREPARATION
vienalyčių
bei sausų pagrindų, nuo kurių yra nuvalytos tokios
sukibimą mažinančios medžiagos kaip riebalai, bitumas ar
dulkės:
- betonas, cementinis bei cementinis-kalkinis tinkas (ne
mažiau nei 28 dienos, drėgnumas ≤ 4,0 %), iš anksto
nugruntuoti Ceresit CT 16 gruntiniais dažais;
- stiklo pluošto tinkleliu armuoti sluoksniai iš „Ceresit CT 85“,
CT 190, CT 80, ZU (ne mažiau 3 dienos), iš anksto
nugruntuoti gruntiniais dažais CT 16 bei CT 87 (ne mažiau 2
dienos),
- gipsiniai paviršiai (esantys tik pastatų viduje), kurių
santykinė drėgmė yra mažesnė nei 1%, iš pradžių
nugruntuoti Ceresit CT 17 gruntu, o po to CT 16 gruntiniais
dažais;
- medžio drožlių plokštės, gipso-pluošto ir gipso-kartono
plokštės (esančios tik pastatų viduje), pritvirtintas pagal jų
gamintojų

nurodymus, iš pradžių nugruntuotas Ceresit CT 17 gruntu, o
po to CT 16 gruntiniais dažais;
- gerai su pagrindu sukibusios dažų dangos (esančios tik
pastatų viduje), iš anksto nugruntuotos CT 16 dažais.
Vandenį įgeriančius paviršius reikia nugruntuoti „Ceresit CT
17“ gruntu ir po mažiausiai 2 valandų gruntiniais dažais
padengti „Ceresit CT 16“.

DARBO EIGA
Visą pakuotės turinį reikia suberti į pamatuotą šalto vandens
kiekį ir maišyti gręžtuvu su maišikliu tol, kol bus gauta
vienalytė masė be grumstų. Tinką kloti ant pagrindo tolygiai,
grūdelio storiu, kampu laikoma plienine mentele. Po to
apskritiminiais plokščiai laikomos plastmasinės mentelės
judesiais tinkui reikia suteikti vienalytę faktūrą. Užtrinamas
mentele, tinkas įgauna tankiai sudėliotų skaldos granulių
išvaizdą.
Tinko nešlakstyti vandeniu!
Vienos plokštumos tinkavimą reikia atlikti be pertraukų,
naudojant vienodą vandens kiekį.
Galima panaudoti tinkavimo mašinas. Siūlome tinkavimo
mašinas: „Wagner PC 15“, PC 830, „SPG Baumaschinen
PG 20“, purkštuvo diametras Ø 6 mm.

DĖMESIO!
Birus CT 137 mišinys gali sukelti suerzinimą, o jame
esančiam cementui besijungiant su vandeniu įvyksta
šarminė reakcija. Todėl darbo metu reikia saugoti odą bei
akis. Tuo atveju, jeigu medžiaga pateko į akis, jas gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Chromo VI kiekis – mažiau kaip 2 ppm gaminio galiojimo
laikotarpiu.
Eksploataciniai duomenys yra pateikti atitinkamo produkto
eksploatacinių savybių deklaracijoje.

REKOMENDACIJOS
Tinko negalima tepti ant intensyviai saulės spindulių įkaitintų
sienų. Padengtą tinko sluoksnį saugoti nuo lietaus ir
pernelyg greito džiūvimo ne mažiau kaip 24 val. Tinko
sudėtyje yra natūralių užpildų, dėl kurių galimi tinko atspalvio
skirtumai. Todėl vienoje plokštumoje patariama naudoti
vienu gamykliniu numeriu pažymėtą tinką (nurodoma ant
kiekvieno maišo).
Po trijų dienų tinko dangą galima dažyti silikatiniais dažais
„Ceresit CT 54“, o po 7 dienų – silikoniniais dažais „Ceresit
CT 48“ arba akriliniais dažais CT 42 ir CT 44, vadovaujantis
jų naudojimo instrukcijomis. Dažyti skirtą tinką CT 137 reikia
padengti dažais du kartus, bendras sunaudojimas turi
sudaryti mažd. 0,3 l/m2.

PAKUOTĖ
Maišai po 25 kg

TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis: cemento su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais
mišinys
____________________________________________________
Piltinis tankis:
1,5 mm grūdeliai:
mažd. 1,4 kg/dm3
2,0 mm grūdeliai
mažd 1,4 kg/dm³
2,5 mm grūdeliai
mažd. 1,5 kg/dm3
_____________________________________________________
Maišymo proporcijos:
1,5 mm grūdeliai:
mažd. 5,5 - 5,7 l vandens 25 kg
2,0 mm grūdeliai
8 l vandens 25 kg
2,0 mm grūdeliai (baltas)
mažd 5,5 – 5,7 l vandens 25 kg
2,5 mm grūdeliai:
mažd. 4,3 - 4,7 l vandens 25 kg
____________________________________________________
Naudoti kai temperatūra:
nuo +5° iki +25°C
____________________________________________________
Sunaudojimo laikas:
iki 90 min.
____________________________________________________
Atsparumas gniuždymui:
CS IV (EVS-EN 998-1:2016)
____________________________________________________
Sukibimas:
(0,25 N/mm2 –FP:B (EVS-EN 998-1:2016)
____________________________________________________
Sukibimas tarp sluoksnių:
≥ 0,08 MPa (ETAG 004)
____________________________________________________
Vandens įgeriamumas:
–
dažyti: W1 kategorija pagal EVS-EN 998-1:2016
–
baltas: W2 kategorija pagal EVS-EN 998-1:2016
____________________________________________________
Garų laidumas:
Sd ≤ 1,0 m pagal ETAG 004
____________________________________________________
Garų laidumo koeficientas:
V1 pagal EVS-EN 998-1:2016
_____________________________________________________
Garų laidumo koeficientas μ:
29 (EVS-EN 998-1:2016
____________________________________________________
Šilumos laidumo koeficientas:
λ10,dry: 0,54 W/mK
(EN 998-1:2010)
____________________________________________________
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Smūginis atsparumas:
III kategorija (ETAG 004)
____________________________________________________
Vandens įmirkis po 24 val.
< 0,5 kg/m2 (ETAG 004)
____________________________________________________
Garso absorpcijos koeficientas sistemoje Ceresit Ceretherm Wool
Garage:
αw = 0,85(L) absorpcijos klasė: B
___________________________________________________
Degumas:
-A1 w sistemose:
Ceresit Ceretherm Wool Garage
A2 – s1, d0 w sistemose:
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Wool Premium
Ceresit Ceretherm Universal MW
B – s1, d0 w sistemose:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Universal EPS
Ceresit Unviersal XPS
(EN 13501-1)
___________________________________________________
Atsparumas pelėsinių grybelių augimui: visiškas atsparumas
___________________________________________________
Orientacinis naudojimas:
1,5 mm grūdeliai
nuo 2,0 iki 2,4 kg/m2
1,5 mm grūdeliai
nuo 2,4 iki 3,0 kg/m2
(sistemoje „Wool Garage“)
2,0 mm grūdeliai
nuo 3,0 iki 3,2 kg/m2
2,5 mm grūdeliai
nuo 3,5 iki 4,0 kg/m2
atsižvelgiant į pagrindo lygumą
____________________________________________________
SANDĖLIAVIMAS:
Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo
datos, laikant gaminį ant padėklų
sausomis sąlygomis originaliose,
nepažeistose pakuotėse.
____________________________________________________
Gaminys turi šiuos dokumentus:
– Europos techninį liudijimą (ETA) sistemose:
Sistema
Ceresit
Ceretherm
ETA
ertifikatas

Popular

Classic

Premium

Wool
Classic

08/0309

09/001
4
1488CPD0104/W
00420/
01-072013

08/0308
1488CPR0363/Z
00428/0608-2014

1488CPR0382/Z
Atitikties 00426/28
deklaracija -01-2015

Wool
Premium

Universal
EPS

Universal
XPS

Universal
MW

09/0026

09/0037

13/0535

13/0807

14/0127

1488CPD0127/W
00424/0107-2013

1488-CPD0375/Z

1488CPD0418/W
00433/0107/2013

1488CPD0419/W
00434/0107-2013

1488CPR0362/Z
00435/0608-2014

00430/1711-2014

Gaminys stitinka EVS-EN 998-1:2016.
Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis
Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų
įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir
reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN)
standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais
tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai,
nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu.
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C
aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro
drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis
medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.
Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto
tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi.
Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms
įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir
patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės
atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą,
nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį
techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai
netenka galios.

EN 998-1:2016
Spalvotasis dekoratyvinio tinko mišinys (CR)
Skirtas vidaus ir išorės darbams
Atsakas į ugnį: degumo Euroklasė A1 Vandens įgertis: Wc 2
Laidumas vandens garams: μ: ≤ 29
Sukibimas: ≥ 0,25 N/mm2 –FP:B
Šilumos laidumas: λ10, sauso: 0,54 W/mK (lent. vertė)
Ilgaamžiškumas (veikiant užšaldymo ir atšildymo ciklais): sukibimo pokytis 8,33 % Pavojinga cheminė medžiaga: žr. medžiagos saugos duomenų lapą
Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 00250

16
1488
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. ul.
Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara
Góra, 26-220 Stąporków, Poland Henkel
Polska Operations Sp. z o.o.
Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Wrząca, 64-905 Stobno, Poland
Henkel Romania Operations SRL
Factory Campia Turzii
405100 Street Iancu Jianu 33, Romania Henkel
Balti Operations OÜ
Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia Henkel
Bulgaria Operations EOOD Building
Materials Plant
Mirovyane 1289 Sofia, Bulgaria Henkel
Romania Operations SRL
Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26
Soseaua de Centura Pantelimon, Romania Henkel
Srbija d.o.o.
Production Site Indjija
Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia Henkel
Adhezivi BH d o.o.
Drakuljica bb, 89230 Bileća
Bosnia and Herzegovina
Henkel Romania Operations SRL Str.
Paltinului, nr. 1392
Roznav, jud. Neamt, Romania
00420, 00426, 00428, 00433
00434, 00435, 00430, 00424
Europos techninis įvertinimas (ETA)
09/0014, 08/0309, 08/0308, 13/0535,
13/0807, 14/0127, 09/0037, 09/0026
Varšuvos Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej) 1488CPR-(…) 0439/Z, 0382/Z, 0363/Z,
0457/Z, 0456/Z, 0362/Z, 0375/Z, 0440/Z
„Ceresit Ceretherm“ sistemos „Classic“, „Popular“, „Premium“,
„Universal“ (EPS, XPS, MW), „Wool Premium“, „Wool Classic“
Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo sistema, skirta pastatų sienoms
iš išorės apšiltinti
ETAG 004

Nr.

1
2
3

4

5
6

Esminės charakteristikos
Atsakas į ugnį
Vandens įgertis po 24 val.
Atsparumas smūgiams su vienu
standartiniu tinkleliu
Kategorija
Atsparumas smūgiams su dvigubu
standartiniu tinkleliu
Kategorija
Laidumas vandens garams
Sukibimo stipris po sendinimo

Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Techninės
specifikacijos

„Classic“

„Popular“

Europos techninis įvertinimas (ETA)
„Premium“
„Universal
„Universal
„Universal
EPS“
XPS“
MW“
B – s1, d0
B – s1, d0
B – s1, d0
A2 – s1, d0
< 0,5 kg/m²
< 0,5 kg/m²
< 0,5 kg/m²
< 0,5 kg/m²
III
III
III
III

„Wool
Premium“
A2 – s1, d0
< 0,5 kg/m²
III

B – s1, d0
< 0,5 kg/m²
III

B – s1, d0
< 0,5 kg/m²
III

II

–

–

–

–

–

–

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

„Wool
Classic“
A2 – s1, d0
< 0,5 kg/m²
III

ETAG 004

≤ 1,0 m
≥ 0,08 MPa

