
CARACTERISTICI
• hidroizolant pentru båi ßi dußuri
• gata preparat
• flexibilitate mare
• stabilitate bunå
• consum mic

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru montarea plåcilor ceramice cu intrados profilat
< 1mm.
• Pentru nivelarea pere†ilor interiori ßi tavanelor.
• Pentru montarea plåcilor din PVC dur, a plåcilor termo
ßi fono izolante ßi a panourilor decorative.
• Pentru placåri ceramice în zone permanent umede (båi,
bucåtårii, dußuri).
• Pentru placåri pe beton, beton usor, tencuieli realizate
cu mortare din grupele PII/PIII, tencuieli pe bazå de gips,
gips-carton de grosime � 12,5 mm, plåci din fibrå,
panouri PAL, vopseluri, placåri ceramice anterioare ßi
plåci din fibrociment.
Nu se poate folosi la exterior ßi în zone permanent
umede.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CU 23 aderå la toate suprafe†ele solide, curate, uscate,
cu capacitate portantå, fårå substan†e ce impiedicå
aderen†a. Îndepårta†i straturile cu capacitate portantå
scåzutå. 
Vopselele cu o aderen†å bunå trebuie asperizate bine,
îndepårtându-se ulterior praful. 
Folosi†i CT 17 pentru a amorsa suprafe†ele foarte absor-
bante, BCA, tencuieli pe baza de gips (PIVa/b ßi PV),
ßape anhidrite (grosime > 10 mm ; umezealå � 1 wr-%),
plåci de gips, plåci de beton ußor.
Låsa†i stratul de amorså så se aeriseascå cel pu†in 4 ore. 
Vopselele pe bazå de dispersie sau pe bazå de ulei ca ßi
placårile ceramice anterioare nu necesitå amorsare.
Betonul mai vechi de 3 luni ßi tencuielile realizate cu
mortare din grupele PII ßi PIII trebuie amorsate cu CT 17
numai  dacå sunt foarte absorbante sau dacå suprafa†a
necesitå întårire.
Låsa†i stratul de amorså så se aeriseascå cel pu†in 4 ore.

MOD DE APLICARE
Aplica†i CU 26 folosind metoda patului sub†ire de adeziv.
Plåcile pot fi montate în cadrul timpului deschis de 25
m i n u t e .
Când se monteazå plåci de plutå, regla†i culoarea
adezivului adaugând 5% pânå la 20% vopsea CT44
culoarea Colorado CO3 (amesteca†i bine pânå la omo-
genizare).
Pentru aplicare folosi†i o mistrie cu din†i adecva†i, astfel
încât acoperirea cu mortar så fie de cel pu†in 65%. 
Adezivul în surplus se poate curå†a cu apå cât este încå
proaspåt iar dacå s-a întårit folosi†i solu†ii speciale de
curå†at.
Chituirea se poate face dupå 48 ore.
La placarea pe suprafe†e mari > 35 m2 se vor prevedea
rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile
se laså în coroiaje de 6x6 m.

CU 26
Adeziv flexibil hidroizolant
Adeziv pe bazå de dispersie pentru placåri ceramice, mozaic, 
plåci izolante, panouri decorative   
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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  

Notå:
Folosi†i CU 26 numai în condi†ii uscate ßi la temperaturi
între + 5°C ßi + 30° C. Toate datele furnizate au fost
ob†inute la o temperaturå de +23°C ßi o umiditate relativå
a aerului de 50%. Vå rugåm så ave†i în vedere faptul cå
în condi†ii climatice diferite întårirea poate fi mai accele-
ratå sau mai lentå. 

RECOMANDÅRI

La placårile ceramice cu plåci mari (l > 200 mm) sau cu
intradosul foarte profilat, folosi†i alte produse Ceresit.
Toate datele tehnice prezentate se bazeazå pe experien†a
practicå ßi pe testårile efectuate. Condi†iile specifice
loca†iei ßi aplicårii pot varia fa†å de cele prezentate aici,
aßadar utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în
afara sferei noastre de influen†å. Dacå existå neclaritå†i,
utilizatorul trebuie mai întâi sa facå teste suficiente pentru
a se asigura cå produsul este adecvat.
Nu ne asumåm responsabilitatea legalå nici în baza
acestei broßuri, nici în baza oricårei recomandåri verbale 
furnizate.
Aceasta fißå tehnicå le exclude pe toate cele elaborate ante-
r i o r .

DEPOZITARE
Aprox. 12 luni în loc råcoros, ferit de înghe†.

AMBALARE
Gåle†i din plastic de 1, 3, 7, 14 kg.

DATE TEHNICE
Baza: Adeziv de calitate superioarå 

pe bazå de dispersie cu 
umpluturi minerale

Clasa de rezisten†å conform D2E
SR EN 12004:2001 

Densitate: aprox. 1,5 Kg/dm3

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

Timp deschis (open-time): aprox. 30 minute 

Alunecare: 0,20 mm

Ductilitate: 0,6 mm (în stare uscatå)

Gata de chituire: dupå 48 ore 

Rezisten†a la temperaturå: - 20° C pana la + 60°C

Aderen†å în mediu uscat 
dupå 28 de zile: > 1 N/mm2

Aderen†å dupå imersie în apå: > 1 N/mm2

Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: > 1 N/mm2

Aderen†å dupå îmbåtrânire 
sub ac†iunea cåldurii: > 1 N/mm2

Consum orientativ:

3 1,5
4 1,8
6 2,4

Pentru plåci cu intradosul neted pe suprafe†e netede:
Mistrie cu zim†ii triunghiulari

2 0,8
4 1,2

În conformitate cu SR EN 12004:2001, clasa D2E.

Adâncime zim†i Cantitate necesarå
cf.  DIN 18 157 (mm) kg/m2

Adâncime zim†i Cantitate necesarå
cf.  DIN 18 157 (mm) kg/m2

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
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