
CARACTERISTICI
• prelucrare ußoarå
• impermeabil
• stabil la ac†iunea substan†elor chimice
• nu con†ine solven†i
• poate fi aplicat mecanic
• pentru rosturi intre 2-8 mm.

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru lucråri de chituire stabile la ac†iunea substan†elor
chimice rezistente, a plåcilor ceramice de gresie sau
faian†å, clincherelor, plåcilor ceramice antiacide.

• Pentru lucråri de chituire în medii agresive, de exemplu
în sta†iuni balneare, låptårii, bucåtårii mari, instala†ii de
spålare, fabrici de bere, silozuri, grajduri, bazine de
înot, laboratoare.

Se utilizeazå pentru interior ßi exterior, în zone perma-
nent umede; utilizabil ßi la conducte cu apå potabilå.
Pentru umplerea rosturilor cu lå†ime de 8 pânå la 12 mm
CE 47 se amestecå cu cca. 15% nisip cuar†os uscat la foc,
de granula†ie 0,2 pânå la 0,6 mm (de exemplu F 36 sau
H 33).
Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la
îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare
se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit
CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CE 47 se aplicå pe toate suprafe†ele rezistente, cu capa-
citate portantå, curate ßi uscate.
Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie sa fie
întårit (1 zi de la punerea în operå). Rosturile trebuie så
fie curå†ate ßi despråfuite.
Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chi-
tul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
CE 47 se livreazå sub forma a douå componente, într-o
gåleatå. Întåritorul (componenta B) se adaugå solu†iei
principale (componenta A) ßi se amestecå cu bormaßina

ßi un amestecåtor la cca. 400 pânå la 800 U/ min pânå
la omogenizare.
Trebuie så se acorde aten†ie la uniformizarea nuan†ei.

Aplicarea prin ßpåcluire
Materialul amestecat CE 47 se aplicå cu spatula de chi-
tuit epoxidic pe straturile ceramice uscate ßi curate, astfel
încât rosturile så fie umplute complet, fårå goluri. În con-
tinuare, materialul CE 47 în surplus se îndepårteazå în
diagonalå de pe suprafa†a plåcilor.

Aplicarea mecanizatå
Materialul CE 47 amestecat în gåleata originalå se pre-
lucreazå prin pulverizare cu un aparat corespunzåtor. 
De exemplu, SVV 50  Fa. Bayer GmbH & Co. KG,
Kleinostheim se transvazeazå într-un recipient de
umplere ßi se toarnå  printr-o placå de presiune de
îmbinare cu 163 mm în cartuß.
Duza se fixeazå pe lå†imea corespunzåtoare a rostului ßi
se pulverizeazå materialul uniform, fårå goluri în rosturi.
Materialul CE 47 råmas se îndepårteazå. 

CE 47
Chit de rosturi epoxidic pentru perete
Chit de rosturi pe bazå de råßini epoxidice pentru lucråri de 
rostuire stabile la ac†iunea substan†elor chimice
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Curå†area
Cu un burete aspru ßi cât mai pu†inå apå, prin mißcåri
circulare, se înmoaie materialul CE 47 lipit de suprafa†a
plåcii ßi se îndepårteazå cu un burete moale ßlamul.
Dupå aceasta se mai curå†å o datå cu un burete moale,
curat ßi cu cât mai pu†inå apå. Buretele se curå†å bine în
apå curatå. Procesul de curå†are trebuie så dureze pânå
ce materialul CE 47 se curå†å ußor.
În cazul plåcilor ceramice cu suprafa†å poroaså, trebuie
controlat timpul scurs între aplicare ßi ßtergere pentru a
evita påtarea plåcilor. Se recomandå a se efectua teste în
faza premergåtoare aplicårii în zone cu vizibilitate
reduså (ex. col†uri).
La finalul procesului de curå†are a plåcilor, cel mai
devreme dupå cca. 3 ore, cel mai târziu dupå 6 ore, se
îndepårteazå cu un burete moale pelicula råmaså. Pentru
simplificarea procesului de curå†are se poate adåuga
cca. 10% spirt în apa de curå†at. Apa caldå ußureazå
curå†area.
La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea
sau fasonare cu obiecte solide).

ATENˇIE!
CE 47 se prelucreazå numai la temperatura suprafe†ei de
bazå ßi la temperatura aerului din încåpere de la +10° C
pânå la +25° C. Toate datele furnizate sunt valabile la o
temperaturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aeru-
lui de 50%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se
ia în considerare scurtarea sau întârzierea procesului de
întårire. Materialul CE 47 con†ine råßini epoxidice.
Trebuie respectate avertizårile ßi måsurile de siguran†å de
pe ambalaj, respectiv Instruc†iunile de Întrebuin†are.
Aplicarea se face numai cu mânußi de protec†ie.
Încåperea va fi ventilatå corespunzator ßi se va evita
inhalarea.

MOD DE APLICARE
Caracteristicile enun†ate se bazeazå pe experien†e prac-
tice ßi examinåri tehnice. Utilizarea corectå a produselor
noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De
aceea, în cazul în care existå dubii, se recomandå efectu-
area de probe.

Råspunderea juridicå directå nu poate rezulta nici din
indica†iile cuprinse în aceastå instruc†iune nici din con-
silierea verbalå.

În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere.
O datå cu apari†ia acestei Instruc†iuni tehnice toate
instruc†iunile anterioare îßi pierd valabilitatea. 

Nuan†e: alb ßi gri.

DEPOZITARE
Se depoziteazå cca. 12 luni în mediu uscat, ferit de
înghe†, închis ermetic, la o temperaturå de peste +10° C.

Gåleatå de metal cu douå componente, în cantitate de 5 kg.

DATE TEHNICE
Bazå:  Råßinå epoxidicå cu 

materiale de umpluturå ßi 
aditivi minerali

Clasa RG 

Densitate pastå: cca. 1,6 kg/ dm3

Raport de amestecare:   3 pår†i componenta A la
1 parte componenta B

Timp de punere în operå: cca. 90 minute

Temperaturå de 
punere în operå: +10° C pânå la +25° C

Timp deschis: cca. 90 minute

Circulabil: dupå 24 ore

Stabilitate la ac†iunea
substan†elor chimice:            dupå 7 zile

Stabilitate la temperaturå: -30° C  pânå la +100° C
(cåldurå uscatå)

Aderen†å: 2,2 N/ mm2

Consum orientativ: cca. 1,6 kg/ dm3 r o s t

F o r m a t G r o s i m e L å † i m e Consum 
placå (cm) placå (mm) rost (mm) (kg /m2)

5/ 5 5 4 1,3

10/10 8 4 1,0

15/15 6 6 0,8

10/20 6 6 0,9

10/20 10 8 1,9

20/20 10 8 1,3

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa RG.

AMBALARE

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  

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/579-2006
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