
CARACTERISTICI

• permeabilitate la vapori
• rezisten†å la cicluri înghe†-dezghe†
• aderen†å bunå la suprafe†e
• armare internå cu fibre
• pentru grosimi între 3-10 mm

DOMENII DE UTILIZARE

Tinciul Ceresit CT 29 este utilizat la finisarea tencuielilor
tradi†ionale, la interiorul sau exteriorul clådirilor. De aseme-
nea, se utilizeazå la netezirea suprafe†elor tencuite ßi la
umplerea unor neregularitå†ilor mai pronun†ate ale acesto-
ra.
Proprietå†ile tinciului Ceresit CT 29 fac posibilå aplicarea
finisajelor din glet la pere†i ßi tavane, acoperind complet
asperitå†ile tencuielii tradi†ionale. Datoritå bunei aderen†e,
produsul se poate aplica atât pe tencuieli rugoase cât ßi pe
tencuieli drißcuite ßi pe suprafe†ele betoanelor atât pe
suprafe†e verticale cât ßi pe suprafe†e orizontale.
Ceresit CT 29 se poate utiliza ßi la nivelarea stratului suport
înainte de executarea lucrårilor clasice de tencuialå ßi la
lucråri mårunte de zidårie.
Pentru ob†inerea de suprafe†e foarte netede la interior se
recomandå aplicarea sistemului de gleturi Ceresit CT 126
în combina†ie cu Ceresit CT 127.
La exterior, pentru ob†inerea de suprafe†e netede în ve-
derea acoperirii cu vopsea, se recomandå aplicarea gletu-
lui Ceresit CT 227.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Ceresit CT 29 poate fi utilizat la suprafe†e rezistente,
rugoase ßi lipsite de substan†e antiaderente. Astfel, se vor
îndepårta urmele de bitumuri, gråsimi, diverse pulberi, stra-
turile de zugråvealå existente.
Suprafe†ele suport uscate ßi puternic absorbante, (tencuielile
vechi) se vor amorsa cu Ceresit CT 17.
Tencuielile proaspete ßi cele cu absorb†ie reduså se vor
umezi foarte bine înainte de aplicarea masei de ßpaclu.

MOD DE APLICARE

Con†inutul ambalajului se va presara în cantitatea måsuratå
de apå curatå, rece, ßi se va amesteca cu ajutorul unui rota-
tor cu pale†i, pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå
aglomeråri.
Materialul se va întinde pe stratul suport pregåtit în preala-
bil cu o drißcå metalicå. Finisarea se va executa cu o placå
de poliuretan sau polistiren.
Pentru umplerea denivelårilor mai mari, cantitatea de apå
de preparare va fi reduså în scopul ob†inerii unei consis-
ten†e mai vârtoase. Dupå uscarea repara†iilor se va nivela
cu material preparat la consisten†a normalå.

NNoottåå::
Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå
a aerului ßi a suportului de la 5°C la 30°C.
Toate datele ßi informa†iile prezentate sunt ob†inute la o
temperaturå de 20°C ßi o umiditate relativå de 60 %. În alte
condi†ii pot apårea unele modificåri cu privire la perioada
de prizå. CT 29 con†ine ciment iar dupå amestecul cu apå
are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå evitarea
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ßi pentru executarea de tencuieli fine la exterior ßi interior

Ceresit
Edi†ia
IULIE
2009



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  

contactului cu pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs
contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå
din abuden†å ßi se va consulta un medic.

NOTÅ

Finisajele executate cu Ceresit CT 29 trebuie ferite de o
uscare prea rapidå prin pulverizare ußoarå cu apå, pre-
venirea ßi de asemenea trebuie ferite de uscarea for†atå
prin crearea de curen†i de aer.
La exterior se va evita aplicarea pe suprafe†e aflate în båta-
ia razelor soarelui iar stratul executat se va feri de ploaie
sau de uscare rapidå prin folosirea de plase de protec†ie
pentru schelå.
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 calificarea ßi
pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor
prezentate, lucrarea va fi executatå în conformitate cu
normele de aplicare în vigoare precum ßi cu 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
situ a†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor
încercåri proprii de utilizare a produsului.
Astfel, condi†iile specifice obiectului dar ßi utilizarea corec-
tå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu se aflå
în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv în caz de dubii
însußirea produsului trebuie verificatå prin experien†e pro-
prii. 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

Pânå la 12 luni de la data fabrica†iei în medii uscate în
ambalajul original, nedesfåcut.

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bazå: Amestec de ciment cu 
substan†e minerale ßi 
modificatori

Densitate: aprox. 1,5 kg/dm3

Propor†iile amestecului: 5,5 – 6,2 l apå/25 kg praf

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +30°C

Aderen†å : > 0,2 N/nm2

Consum orientativ: 1,8 kg/m2/mm grosime strat


