
CARACTERISTICI

• semiflexibil
• aderen†å bunå
• pentru plåci por†elanate la interior, balcoane ßi terase
• pentru suprafe†e etanßate la interior
• pentru pardoseli încålzite la interior
• pentru exterior pe suprafe†e absorbante cu placi absor-
bante fårå expunere directå la apå

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru montarea de plåci ceramice absorbante la interior
ßi exterior, de plåci ceramice neabsorbante la interior. 
Utilizabil pentru placåri pe pardoseli încålzite.
Pentru placarea suprafe†elor ca de exemplu placåri cera-
mice anterioare, mozaicuri, ßape sclivisite ßi din asfalt tur-
nat, la interior.
Pentru suprafe†e critice sau în cazul plåcilor neab-
sorbante la exterior se recomandå flexibilizarea adezivu-
lui prin adåugare de emulsie Ceresit CC 83 în propor†ie
de 2 kg/sac sau folosirea adezivului CM 16.
Prin adåugarea aditivului CC 83 se creazå un pat de
mortar flexibil, de mare aderen†å. Adåugarea de aditiv
Ceresit CC 83 este necesarå la toate tipurile de placåri
ceramice (absorbante sau neabsorbante) pe urmatoarele
suporturi la exterior:
• placåri ceramice anterioare
• vopsele alchidice
• suprafe†e anhidritice (mortare care con†in gips)
• panouri ußoare de construc†ie

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CM 12 poate fi aplicat pe suprafe†e cu capacitate
portantå, compacte, curate ßi uscate fårå substan†e ce ar
putea împiedica aderen†a (gråsimi, bitum, praf), cum ar
fi beton cu o vechime de min 3 luni, ßape pe bazå de
ciment (cel pu†in 28 zile).
- Orice denivelare a suprafe†ei de pânå la 8 mm poate fi
reparatå cu CM 12 cu o zi înainte de efectuarea placårii 
- Când se placheazå peste plåcile ceramice vechi la inte-
rior se recomandå aplicarea unui strat sub†ire de adeziv
CM 12 cu rolul de a crea o punte adezivå.

Murdåria, straturile friabile ßi vopsele cu aderen†å slabå
trebuiesc eliminate mecanic. 
Suprafe†ele absorbante (BCA, plåci de gips carton, ten-
cuialå tradi†ionalå) trebuiesc amorsate folosind grundul
de profunzime Ceresit CT 17.

MOD DE APLICARE
Con†inutul unui sac trebuie turnat în cantitatea de apå co-
respunzåtoare amestecatå cu un mixer profesional pânå
la omogenizare. Dupå cca. 5 min se amestecå din nou.
Dacå este necesar se poate regla consisten†a prin adåu-
gare de apå ßi remixare.
Pentru prepararea unui sac de Ceresit CM 12 sunt nece-
sari 6-6,5 l de apå. Consisten†a adezivului trebuie adap-
tatå la formatul plåcilor.
Adezivul trebuie aplicat pe suprafa†a suport cu ajutorul
unei mistrii zim†ate pentru a asigura o acoperire de min
75 % pe spatele plåcii. 
Când se monteazå plåci la exterior adezivul trebuie apli-
cat ßi pe spatele plåcii. Acoperirea în acest caz trebuie så 
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fie de 100%.
Plåcile nu trebuiesc îmbibate în apå.
Plåcile trebuiesc aßezate pe stratul de mortar în cadrul
timpului deschis ßi presate. Materialul proaspåt se poate
îndepårta cu apå, dar cel întårit se poate îndepårta
numai mecanic. 
La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea
rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile
se laså în coroiaje de 6x6 m.

RECOMANDÅRI

Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate la  temper-
atura de +5 to +30˚C. Toate datele men†ionate sunt
ob†inute la o temperaturå de +23˚C ßi umiditate relativå
de 50%. 
În conditii diferite întårirea poate fi lentå sau acceleratå.
CM 12 con†ine ciment ßi în timpul procesului de ameste-
care are loc o reac†ie alcalinå, de aceea pielea ßi ochii
trebuiesc proteja†i. În cazul contactului cu ochii trebuie
clatit cu apå din abunden†å ßi cerut sfatul medicului.
Acoperirea 100% este posibilå numai dacå stratul de
adeziv este suficient de gros. Mistria zim†atå trebuie
aleaså în func†ie de dimensiunile plåciii dar ßi de
denivelårile din suprafa†å.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabilitå†ii.

ALTE INFORMAˇII
Prezenta Fißa Tehnicå prezintå modul de utilizare a pro-
dusului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså
toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a uti-
lizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe expe-
rien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice
obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de succes
a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influ-
en†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, cali-
tatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fise tehnice de observa†ii toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE                                           

Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate
ßi în ambalajul nedeteriorat.

AMBALARE

Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment cu 

compußi minerali ßi 
aditivi din råßini sintetice

Densitate: 1,42 kg / dm3

Propor†ia amestecului: 6-6,5  l apå pentru 25 kg

Timp de punere în operå: Pânå la 2,5 ore (minim 90
minute)

Temperatura de punere în operå: 5˚C - 30˚C 

Timp deschis: 15-20 min.

Timp de maturare:             5 min

Alunecare: < 0,5 mm

Rostuire: Dupå 24 de ore

Rezisten†å la temperaturå: -30˚C - +70˚C

Timp de corec†ie: 20 min.

Aderen†å conform SR EN-12004:2001:

Aderen†å în mediu uscat: > 1 N/mm2

Aderen†å în mediu umed: > 0,8 N/mm2

Aderen†å dupå înghe†/dezghe†: > 0,5 N/mm2

Aderen†å dupå îmbåtrânire 
la 70˚C: > 0,5 N/mm2

Consum orientativ material uscat: 1,2-4kg/m2

< 10 cm 4 mm 1,4
< 15 cm 6 mm 2,2
< 25 cm 8 mm  2,8
< 30 cm 10 mm 4,2

Dimensiune Dimensiune Consum CM 12
placa zim†i mistrie (kg/m2)

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
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