
CARACTERISTICI

• rezisten†å la ßocuri
• aderen†å puternicå la stratul suport
• rezistent la înghe† ßi intemperii
• permeabil la vapori
• optimizeazå izola†ia termicå
• reduce costurile pentru încålzire

DOMENII DE UTILIZARE

• Pentru lipirea ßi ßpåcluirea plåcilor de polistiren.
• Pentru realizarea stratului de protec†ie cu inser†ie de

plaså din fibrå de sticlå.
• Pentru îmbunåtå†irea izola†iei termice a pere†ilor exteri-

ori;
• Aplicare pe pere†i monolitici, suporturi zidårie ßi supor-

turi tencuite.
• Pentru renovåri de fa†ade.

PREGATIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

1. Fixarea plåcilor de polistiren
Sistemul de termoizola†ie se poate aplica utilizând Ceresit-
Thermo-Universal pe toate suprafe†ele conven†ionale la
interior sau exterior cu condi†ia ca acestea så fie rezistente,
stabile, curate ßi uscate, lipsite de substan†e antiaderente.
Suprafe†ele unde va fi aplicat mortarul nu trebuie så fie
acoperite cu ghea†å sau zåpadå. Aderen†a tencuielilor ßi
vopselelor existente trebuie verificatå. Tencuielile umflate
trebuie obligatoriu îndepårtate. Orice denivelåri pânå la 20
mm trebuie umplute cu mortare pe bazå de ciment cu pro-
prietå†i adezive, ex. Adeziv Ceresit CM 9. Murdåria,
urmele de substan†e antiaderente ßi straturile de vopsea cu
per-meabilitate la vapori trebuie îndepårtate în totalitate
prin spålare cu presiune. Toate zonele în care se pot dez-
volta alge, ciuperci sau mucegai trebuie curå†ate cu peria
de sârmå ßi apoi spålate prin saturare cu Ceresit CT 99
solu†ie antimucegai. Pere†ii vechi netencui†i sau tencuielile ßi
vopselele cu aderen†å bunå trebuie depråfuite ßi apoi
spålate cu apå sub presiune ßi apoi låsate la uscat. Supra -
fe†ele cu absorb†ie de apå ridicatå, de ex. pere†i de BCA,
trebuie amorsate de douå ori cu amorsa Ceresit CT 17 ßi
låsate la aerisit 4 ore dupå ultima aplicare. Aderen†a mor-
tarului Ceresit-Thermo-Universal trebuie verificatå prin

lipirea pe suportul pregåtit a unor bucå†i mici de polistiren
de 10x10 cm în câteva locuri ßi apoi smulse manual dupå
4-7 zile. Aderen†a adezivului ßi a suportului sunt bune în
mo mentul în care ruperea se face în mostra de polistiren.
Supli mentar se vor monta elemente de fixare mecanice
(dibluri).
2. Aplicarea masei de ßpaclu armatå
Dupå întårirea adezivului de lipire (nu mai devreme de 6
zile în condi†ii de iarnå), plåcile trebuie asperizate cu hâr-
tie abrazivå ßi apoi fixate cu elemente de ancorare
mecanicå. Plåcile nu trebuie så fie acoperite cu ghea†å sau
zåpadå. Dacå plåcile de polistiren nu au fost acoperite cu
strat de maså de ßpaclu armatå timp de 2 såptåmâni a tunci
trebuie evaluatå calitatea acestora. Plåcile îngålbenite ßi
pråfuite trebuie asperizate.

MOD DE APLICARE

Mortarul uscat trebuie turnat în cantitatea de apå rece
curatå ßi mixat cu o bormaßinå pânå când se ob†ine o
maså omogenå fårå aglomeråri. Se recomandå a se folosi
apå caldå dacå se lucreazå la temperaturi între 0 ßi +5°C.
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1. Fixarea plåcilor de polistiren.
Mortarul gata aplicat trebuie aplicat cu o mistrie pe con-
turul plåcii de polistiren în benzi de 3-4 cm ßi în câteva
puncte cu diametrul de cca 8 cm pe mijlocul plåcii. Apoi
placa de polistiren va fi presatå pe perete astfel încât
mortarul aplicat pe placå så asigure o acoperire de cel
pu†in 40%. În cazul suprafe†elor plane, nivelate, mortarul
trebuie aplicat cu o mistrie zim†atå cu zim†i de 10-12 mm.
Plåcile de polistiren trebuie apoi aplicate pe perete ßi
montate una lângå cealaltå prin “†esere” în stilul zidåriei
de cåråmidå. În zonele de col† se realizeazå îmbinåri în
strepi. Numårul diblurilor trebuie så fie de minim 4
buc./m2. For†ele cele mai mari de suc†iune a vântului
apar în zonele adiacente col†urilor clådirii, 2 m pe fiecare
parte. În acele zone numårul de dibluri trebuie så fie de
minim 8 buc/m2.
2. Aplicarea masei de ßpaclu.
Mortarul gata utilizat trebuie întins pe suprafa†a plåcilor
de polistiren în strat de 2-3 mm cu o gletierå lungå. Plasa
din fibrå de sticlå trebuie aplicatå pe mortarul proaspåt
prin suprapunere între fâßii de 10 cm ßi apoi nivelatå cu
mistria cu zim†i. Urmåtorul strat se va aplica pe proaspåt
în grosime de 1mm . Suprafa†a trebuie finisatå în aßa fel
încât ochiurile plasei så nu fie vizibile. Materialul
proaspåt se poate curå†a cu apå dar odatå întårit poate
fi curå†at numai mecanic.

NOTÅ

A nu se utiliza pentru sisteme finisate cu plåci ceramice.
În cazul în care tencuiala nu se aplicå imediat, se recoman -
då protejarea masei de ßpaclu cu amorsa Ceresit CT 16.
Ílefuirea se va face dupå 24 de ore de la aplicare.
Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o tempera-
turå a aerului ßi a suportului de la 5° C - 30° C. Nu se va
lu cra pe suprafe†e expuse direct razelor solare. 
Toate datele ßi informa†iile prezentate aici sunt raportate
la o temperaturå de 20° C ßi o umiditate relativå de 60%. 
În alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri
cu privire la perioada de prizå.
Ceresit-Thermo-Universal con†ine ciment, iar dupå
amestecul cu apå are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se
recomandå evitarea contactului cu pielea ßi ochii. În
cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii,
aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å ßi se va con-
sulta un medic.
Crom VI – sub 2ppm pe durata de valabilitate a pro-
dusului.

RECOMANDÅRI

Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de uti-
lizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare
a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz califi-
carea ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara reco-
mandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå în con-
formitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de protec†ie a
muncii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului,
dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare.
În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efec-
tuarea unor încercåri pro prii de utilizare a produsului.

DEPOZITARE

În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE

Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bazå: Combina†ie de ciment cu 
compußi minerali ßi 
råßini sintetice

Densitate: 1,43 kg/ dm3

Propor†ia amestecului: 5 - 5,5 litri apå/25 kg praf

Timp de punere în operå: 4 ore

Temperatura de punere 
în operå: 5° C - 35° C

Timp deschis: 20 - 25 min

Dibluire dupå 1-2 zile, în func†ie de condi†iile atmosferice

Ca maså de ßpaclu: finisare dupå 3 zile

Rezisten†a la temperaturå: - 30° C - + 70° C

Rezisten†a la difuzia 
vaporilor (m): 59

Conductivitate termicå (l): 0,85 W/mK

Consum  
- lipire: 4 - 5 kg/ m2

- ßpåcluire: 4 kg/ m2

Fixare mecanicå 
a plåcilor în dibluri: dupå 48-72 ore

Ílefuire maså de ßplaclu: dupå 24 ore

Acoperire cu tencuialå decorativå: dupå min. 72 ore

Aderen†å dupå 28 zile: > 0,5 N/ mm2

Aderen†å la polistiren: >0,08N/nm2

(ruperea polistirenului)




