
CARACTERISTICI

• Autonivelant
• Pentru interior ßi exterior
• Rezistent la încårcåri mari
• Rezistent la uzurå
• Întårire rapidå
• Pompabil (se poate aplica mecanizat)

DOMENII DE UTILIZARE

Íapå autonivelantå pentru nivelarea ßapelor de ciment ßi a
pardoselilor din beton. Utilizare în domeniul industrial ßi
privat, pe terase ßi balcoane.
Ca strat de uzurå în depozite, hale de produc†ie, ateliere,
garaje ßi pivni†e. Pentru netezirea ßi nivelarea ßapelor de
ciment ßi a pardoselilor de beton (rezisten†å minimå 
S 200 /B 250).
Pentru realizarea de pardoseli la clådiri comerciale ßi de
locuit inainte de aplicarea stratului decorativ Ceresit.
Pentru interior ßi exterior.
Pentru grosime a stratului de  0.5-5 mm.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

CN 74 aderå pe toate suprafe†ele rigide, rezistente, curate,
uscate ßi umede care nu con†in straturi sau substan†e antia-
derente. Straturile de cearå, petele de gråsime sau ulei dar
ßi straturile de sinterizare, bituminoase, reziduuri sau
suprafe†e uzate (abraziune din anvelope) trebuie îndepår-
tate mecanic.
Curå†a†i suprafa†a ßi elimina†i praful. Fisurile vor fi lårgite,
curå†ate ßi umplute cu CD 32 sau cu TH R 727.
Adânciturile mai mari ßi gåurile vor fi nivelate cu 24 de ore
înainte cu un amestec de CN 76 ßi nisip (0-8mm) 2:1 pår†i
din greutate sau cu mortarul TH RS 88.

Interior ßi exterior:
Íapele pe bazå de ciment (vechime minimå 28 de zile, umi-
ditate rezidualå 3.0%). Pardoselile din beton (vechime mini-
må 3 luni, umiditate rezidualå 3.0% nesclivisite) vor fi grun-
duite cu TH R 766 ßi låsate cca 4 ore la aerisit.
Pe suprafe†ele cu capacitate mare de absorb†ie ßi foarte so-
licitate se va efectua grunduirea cu TH R 755 grund epoxi-

dic. Acesta trebuie aplicat cu 24 de ore înainte de nivelare
ßi când este proaspåt trebuie presårat cu nisip de cuar†
(granula†ie 0.1-0.4 mm). Granula†ia de nisip în surplus tre-
buie aspiratå.

MOD DE APLICARE

25 kg de CN 74 se pun în cca 5.5 l apå curatå ßi se
amestecå cu o bormaßinå ßi un amestecåtor la cca 400
pânå la 800 rot/min pânå la ob†inerea unui amestec
omogen fårå cocoloaße. Materialul preparat se råstoarnå
pe pardosealå ßi se întinde cu fierul de glet. Cu rola de
dezaerare se roluießte suprafa†a turnatå în vederea eli-
minårii bulelor de aer, prelucrårii nadelor ßi ob†inerea unor
suprafe†e plane fårå denivelåri. 
CN 74 poate fi aplicat mecanizat. Dacå lucrul va fi între-
rupt mai mult de 20 de minute maßina ßi duzele vor fi
curå†ate. 
Resturile proaspete de material vor fi îndepårtate cu apå,
materialul întårit se îndepårteazå doar mecanic. A se evita
uscarea rapidå, se va proteja de razele soarelui ßi de
curent. Podeaua este circulabilå dupå 3 ore ßi poate fi

CN 74
Íapå autonivelantå rezistentå la presiune ßi la apå
Material de nivelare a pardoselilor pentru grosimi ale straturilor de 0.5-5mm.
Pentru interior ßi exterior.
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supuså la sarcini dupå 2 zile. Placårile ceramice sau alt gen
de acoperiri vor fi aplicate - în func†ie de grosimea stratului
- dupå 24-48 de ore. În caz de nelåmuriri se va efectua sta-
bilirea umiditå†ii reziduale (2%).
Straturile pentru acoperire Ceresit fårå solven†i pot fi apli-
cate cel mai devreme în 72 de ore.
În cazul sarcinilor mari de ex. circula†ie cu motostivuitoare
CN 74 trebuie aplicat în grosime de 4 pânå la 5 mm.

N o t å :
Materialul nu se va prelucra decât la temperaturi de +5° C
pânå la +30° C. Toate datele prezentate au fost stabilite la
o temperaturå de +23°C ßi în condi†iile unei umiditå†i rela-
tive a aerului de 50%. 
În cazul altor condi†ii de climå se va observa modificarea
timpului de întårire ßi de aici toate consecin†ele ce rezultå.
CN 74 con†ine ciment ßi reac†ioneazå alcalin cu apa, din
acest motiv se vor proteja pielea ßi ochii. În caz de contact
se va clåti cu apå din abunden†å. În caz de contact cu ochii
se va solicita sfatul medicului.

RECOMANDÅRI

Pe lângå aceste indica†ii vor fi respectate ßi regulile ßi
normele diferitelor organiza†ii ßi asocia†ii de specialitate 
Masa de nivelare din zonele expuse, în special în cazul
solicitårilor chimice sau mecanice deosebit de mari vor fi
protejate suplimentar cu un alt strat sau cu alte produse de
construc†ii Ceresit. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe
experien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile speci-
fice obiectului dar ßi utilizarea corectå ßi în acest fel de suc-
ces a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influ-
en†å. Din acest motiv în caz de dubii însußirea produsului
trebuie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea
legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de
observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelåmuriri
trebuie så solicita†i consiliere. 
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Cca 12 luni într-un mediu råcoros ßi ferit de înghe†.

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg

DATE TEHNICE

Bazå: Combina†ie de ciment 
îmbunåtå†itå cu materiale 
minerale de umplere ßi råßini
sintetice 

Densitate: cca 1.28 kg/dm3

Raport de amestec: 5.5 l apå / 25 kg

Timp de punere în operå: cca 45 minute

Temperatura de punere 
în operå: + 5°C pânå la + 30°C

Circulabil: dupå 3 ore

Acoperire: • dupå cca 24 de ore la o 
grosime a stratului de pânå 
la 3 mm.
• cca 48 ore la o grosime a 
stratului de peste 3 mm.

Rezisten†å la compresiune dupå 1 zi > 8 . 0 ;
( N / m m2) : dupå 7 zile > 2 8 . 0 ;

dupå 28 de zile > 3 8 . 0

Rezisten†å la  încovoiere dupå 1 zi > 2 . 5 ;
( N / m m2) : dupå 7 zile > 6 . 0 ;

dupå 28 de zile > 10.0 

Consum orientativ: cca 1.5 kg/m2/mm strat.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/474-2006
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