
• ußor de aplicat ßi de utilizat
• asigurå rapiditatea în execu†ie (ex. fixare, armare ßi

maså de ßpaclu într-o singurå zi)
• aderen†å mare la suporturi minerale ßi la plåci de EPS
• proprietå†i bune de termoizolare 
• permite aplicarea la temperaturi joase numai cu umezire

în prealabil 
• expandare joaså ßi stabilitate dimensionalå 
• rezisten†å la apå 
• fåra freon (CFC free)

Ceresit CT 84 este un adeziv poliuretanic folosit pentru
lipirea plåcilor de polistiren EPS pentru fa†adå în cadrul sis-
temelor de termoizolare a fa†adelor ETICS. Constituie un
element component al sistemului de termoizola†ie Ceresit
Ceretherm Express.
Ceresit CT 84 poate fi utilizat pentru aplicarea plåcilor de
EPS atat pe fa†adele clådirilor noi cât ßi pe clådirile ce
urmeazå a fi reabilitate termic prin termoizolare.
Dupå aproximativ 2 ore de la aplicare plåcile de polistiren
pot fi nivelate (prin asperizare) dibluite ßi apoi aplicatå
masa de ßpaclu cu plaså de armare folosind adezivul
Ceresit CT 85.
CT 84 nu poate fi utilizat în apropierea focului deschis sau
în apropierea jarului sau cenußei pentru cå acesta con†ine
gaz combustibil.

Ceresit CT 84 aderå foarte bine pe suprafe†e portante
minerale cum ar fi pere†ii din tencuialå, beton fårå sub-
stante ce ar putea împiedica aderen†a cum ar fi gråsimi,
bitum sau praf. În cazul temperaturilor scåzute, suprafe†ele
pe care se va aplica Ceresit CT 84 trebuie protejate de
înghe†. Aderen†a tencuielilor existente ßi a straturilor de
vopsea trebuie verificatå în prealabil.
Tencuielile care prezintå umflåturi (“sunå a gol” trebuiesc
îndepartate. Orice suprafa†å contaminatå cu alte substan†e
nonaderente, sau suprafe†e cu aderen†å slabå la suport tre-
buiesc îndepartate complet prin spålare cu apå sub pre-
siune . Mußchii sau algele trebuiesc îndepårtate ßi întreaga

suprafa†å trebuie tratatå cu solu†ie antifungicå în concor-
dan†å cu datele tehnice.
Suprafe†ele vechi tencuite trebuie depråfuite, spålate cu apå
ßi låsate pânå se usucå definitiv.
Aderen†a lui Ceresit CT 84 pe substratul pregåtit corespun-
zåtor se verificå prin lipirea bucå†ilor de polistiren de 10 x
10 cm în câteva locuri ßi smulgerea acestora dupå 2 pânå
la 4 ore.

Containerul trebuie amestecat intens timp de câteva
secunde, apoi capacul de protec†ie al valvei trebuie înde-
pårtat iar apoi containerul †inut cu valva în sus trebuie
ataßat la pistol .

Pistolul trebuie înfiletat (råsucit) pe tubul de adeziv!
Cu pistolul ataßat corespunzåtor la tubul de adeziv, este
posibilå deschiderea valvei ßi eliminarea adezivului prin
presarea trågaciului.
Profilele de fixare trebuie instalate înainte de aplicarea plå-
cilor de polistiren. Ceresit CT 84 trebuie aplicat cu pistolul

CT 84
Adeziv Poliuretanic
Adeziv poliuretanic monocomponent pentru fixarea plåcilor de polistiren
expandat la sistemele de termoizolatie ETICS 

Ceresit - Ceretherm

CARACTERISTICI

DOMENII DE UTILIZARE

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ MOD DE APLICARE

139

NOTÅ

121_end 2008.qxd  5/19/08  3:48 PM  Page 139



Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti, 
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web:  www.ceresit.ro  

iar containerul trebuie †inut cu valva în jos. Trebuie
men†inutå distan†a între capul pistolului ßi placa de polis-
tiren pentru a permite aplicarea adezivului. Ceresit CT 84
este aplicat pe perimetrul plåcilor de polistiren la o distan†å
de ca 2 cm de marginea plåcii ßi pe linia mijlocie a plåcii
(paralele cu latura lungå) ßi apoi aßezatå pe perete ßi pre-
satå cu o mistrie mai lungå.
Suprafa†a poate fi nivelatå, corectatå timp de 20 minute de
la aplicarea plåcilor pe perete. În cazul fixårii pe tavanele
balcoanelor sau pe suporturi înguste trebuiesc folosite piese
de fixare adi†ionale ßi cuie.

Hârtia de protec†ie trebuie îndepårtatå de pe banda adezi-
va aßezatå pe latura lungå a col†arului de fixare. Col†arul
trebui fixat prin presare pe support astfel încât latura micå
a acestuia va råmâne pe latura plåcii de polistiren.
Dupå fixarea plåcii în pozi†ie verticalå sau orizontalå cuiele
se introduc în gåurile de pe latura scurtå a col†arului asig-
urând fixarea.
Urmåtoarea placå trebuie aßeazatå pe partea ießitå a
pinilor astfel încât muchiile sale sa se atingå de muchiile
plåcii precedente.
În cazul condi†iilor meteo defavorabile (vânt puternic sau
ploaie toren†ialå) protec†ia schelei este obligatorie.
Trebuie acordatå atentie specialå col†urilor clådirii în cazul
vântului puternic.
Resturile întårite de adeziv trebuie îndepårtate numai
m e c a n i c .
Cand containerul este scos din pistol, pistolul va fi curatat
cu CERESIT PU CLEANER.

Aplicarea adezivului se face în plaja de temperaturå
0-40 °C.
Adezivul Ceresit CT 84 permite scåderea temperaturii exte-
rioare sub 0 °C la 8 ore de la aplicarea acestuia.
Toate datele au fost obtinu†e la o temperaturå de 20 °C ßi
o umiditate relativå de 60%. Parametrii produsului pot fi
diferi†i în alte condi†ii

Ceresit CT 84 con†ine substan†e dåunåtoare sånåtå†ii. În
timpul aplicårii se recomandå utilizarea ochelarilor ßi a
månußilor de protec†ie. Nu se admite a se mânca sau fuma
pe timpul lucrului. 
A nu se lucra în apropierea focului deschis. 
În cazul oricårei probleme de sånåtate, trebuie consultat
m e d i c u l .

Tubul con†ie gaz inflamabil comprimat, de aceea trebuie
ferit de sursele de caldurå ßi trebuie evitatå påstrarea la
temperaturå de peste +50 °C. Tubul nu trebuie perforat sau
aruncat în foc.
Tubul cu adeziv trebuie întotdeauna trasportat în cutie, în
portbagaj niciodatå în cabina ßoferului. A nu se låsa la
îndemana copiilor. 

Prezenta Fißå Tehnicå prezintå modul de utilizare a pro-
dusului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså toate
acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a utilizatoru-
lui. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a prac-

ticå 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 influen†å. Din acest
motiv, în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului tre-
buie verificatå prin experien†e proprii.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

Ceresit CT 84 poate fi depozitat ßi transportat vertical în
medii råcoroase ßi uscate la temperaturi de peste 0 °C.
Data expirårii: pânå la 12 luni de la data fabrica†iei mar-
catå pe ambalaj.

Tub de metal de 750 ml.

B a z å : Polyisocianat, gaz propaga-
tor propan/isobutan 

Temperatura de aplicare: de la 0 °C la  +40 °C

Umiditatea aerului: chiar ßi peste 90%

Timpul de formare a crustei: aprox. 10 min

Timpul de întårire: aprox. 2 ore

A d e r e n † å : La beton:  > 0,3 MPa
La placi de polistiren:  > 0,1 MPa
(ruperea polistirenului)

Consum estimativ: aprox. 6 m2

RECOMANDÅRI

DEPOZITARE

AMBALARE

DATE TEHNICE

NOTÅ
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