Ceresit CT 85 – o nouã generaþie de adeziv ºi masã de ºpaclu
În zilele noastre oamenii nu mai trebuie convinºi cã este bine sã izoleze termic clãdirile. Izolaþia termicã adecvatã asigurã un confort
permanent ºi echilibrat la interior atât iarna, cât ºi vara. De asemenea, reduce consumul de energie cu încãlzirea sau rãcirea locuintei, un
aspect deloc neglijabil, în condiþiile creºterii constante a preþurilor la energie. Structura unei cladiri este în mod natural expusã la diverse
condiþii meteorologice, prin urmare un sistem de termoizolaþie adecvat contribuie la creºterea durabilitaþii acesteia. În plus, izolaþia
termicã asigurã temperaturã ºi umiditate optime în interiorul unei camere, izolatã fonic ºi detensioneazã vibraþiile, optimizeazã costurile
de întreþinere ºi garanteazã rezistenþa la incendii, conform standardelor legale.

Zidul exterior al clãdirii
Mortar adeziv Ceresit CT 83
Mortar adeziv ºi masã de ºpaclu Ceresit CT 85
Plãci de polistiren expandat Ceresit Ceretherm Clasic EPS EN
13163 – L2 – W2 – T2 – S2 – P4 – DS(N)2 – DS(70,-)1 –
TR100 – CS(10)80 – BS 125, cu grosimea de pânã la 20cm
Dibluri cu cui din plastic
Mortar adeziv ºi masã de ºpaclu Ceresit CT 85
Plasã din fibrã de sticlã cu densitatea de cel puþin 165 g/m2
Mortar adeziv ºi masã de ºpaclu Ceresit CT 85
Vopsea amorsã Ceresit CT 16 sau CT 15*
Tencuieli decorative pentru faþadã:
• 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 tencuielilor silicatice

Sistemul de termoizolaþie Ceresit Ceretherm Clasic
În ultimele decenii, piaþa materialelor de construcþii a suferit multiple schimbãri datoritã introducerii de noi produse ºi substanþe, dezvoltãrii
unor tehnologii avansate, precum ºi aºteptãrilor din ce în ce mai ridicate legate de noile produse. Aceste modificãri se referã ºi la
materialele componente ale sistemelor de izolaþie termicã a clãdirilor.
Noul mortar adeziv ºi masã de ºpaclu Ceresit CT 85 de la Henkel rãspunde la standardele rigide ºi la ceriinþele în creºtere ale pieþei.
Ceresit CT 85 este parte componentã a sistemului Ceresit Ceretherm Clasic ºi se utilizeazã la aplicarea plasei din fibrã de sticlã.
Henkel a dezvoltat o formulã ºi o structurã speciale pentru Ceresit CT 85 ce garanteazã cei mai buni parametri tehnici ºi de
lucru, atât în timpul aplicãrii produsului, precum ºi pe timpul întreþinerii pe termen lung a clãdirii. Ceresit CT 85 este un produs unic
datoritã utilizãrii unei combinaþii foarte bine direcþionate de fibre armate, de lungime optimã ºi interacþiune reciprocã.

Fibrele utilizate la adezivul ºi masa de ºpaclu Ceresit CT 85 conferã produsului urmãtoarele proprietãþi:
a) Rezistenþã foarte mare la întindere
b) Aderenþã puternicã la stratul suport ºi lucrabilitate bunã
c) Rezistenþã la condiþiile meteorologice extreme
d) Cea mai bunã aderenþã la suprafeþe pe baza de ciment ( valoarea pH>10)

FIBRÃ DE STICLÃ
FIBRÃ DE CARBON

FIBRÃ DE CELULOZÃ
Rezistenþã ridicatã la impact mecanic datoritã combinaþiei unice de fibre din Ceresit CT 85 (fotografie

microscopicã).

Datoritã combinaþiei unice de fibre Ceresit CT 85 este foarte rezistent la impact, deformãri ºi la formarea de fisuri (testul de rezistentã
la impact, conform ETAG 004). Este eficient ºi în cazul impacturilor mecanice, cum ar fi lovirea unei faþade cu o minge. Mortarul adeziv
Ceresit CT 85 garanteazã aderenþa la toate straturile sistemului ºi compenseazã eforturile din structura construcþiei. Astfel, sunt protejate
tencuielile ºi straturile de vopsea de la exterior de dezvoltarea fisurilor provocate de solul instabil.

Rezistenþã la impact

Rezistenþã la deflexie

Rezistenþã la fisuri ºi microfisuri

Produsul este extrem de rezistent la condiþiile meteorologice extreme (temperaturi foarte scãzute sau dimpotrivã, foarte ridicate). Prin
utilizarea Ceresit CT 85 stratul consolidat devine mai rezistent la îngheþ ºi mai puþin absorbabil. Rezistenþa mortarului adeziv la vremea
nefavorabilã în timpul aplicãrii (soare sau vânt foarte puternic pe timpul verii) a fost de asemenea îmbunataþitã, în vederea obþinerii unor
condiþii de lucrabilitate optime. În acelaºi timp, flexibilitatea excelentã eliminã riscul apariþiei de fisuri ºi microfisuri imediat dupã aplicarea
stratului armat. Astfel parametrii ºi proprietãþile Ceresit CT 85 depãºesc considerabil parametrii standard ai cerinþelor pieþei.
Aplicarea sa garanteazã cã întregul sistem de termoizolaþie devine mai rezistent la condiþiile ambientale. Datoritã rezistenþei excelente
la impacturile mecanice, deformãri ºi fisuri, sistemul de termoizolaþie Ceresit nu numai cã asigurã o mai bunã izolaþie, însa conferã ºi un
aspect estetic clãdirilor.

Mortar adeziv ºi masã de ºpaclu Ceresit CT 85
- flexibil, rezistenþã ridicatã la impact
- combinaþie unicã de 3 tipuri de fibre
- rezistenþã la condiþiile meteorologice extreme
- rezistenþã la fisuri ºi microfisuri

