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CARACTERISTICI
• fårå cloruri 
• plastifiant
• gata de acoperire în timp scurt
• reduce raportul apå/ciment  
• ußor de aplicat

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru ob†inerea de ßape pe bazå de ciment  rezistente ßi cu
prizå rapidå.
• Pentru ßape simple ßi armate. Ideal de asemenea pentru par-
doseli încålzite.
• Pentru reducerea cantitå†ii de apå ßi pentru creßterea valorii
de reten†ie a apei.
Ideal pentru utilizare în interior,  exterior ßi pentru zone perma-
nent umede.
CN 96 asigurå un nivel ridicat de impermeabilitate ßi îmbu-
nåtå†este atât rezisten†a la fisurare cât ßi comportamentul la
contrac†ii. Garanteazå un raport apå/ciment de 0,5.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Íapele pe bazå de ciment aditivate cu CN 96 aderå pe orice
suprafa†å solidå, portantå, curatå, uscatå sau umedå, fårå sub-
stan†e care pot împiedica aderen†a.
Pentru a ob†ine ßape compozite, suprafa†a trebuie så fie
rugoaså, cu porii deschißi ßi så aibå structurå internå bine
definitå.
În prealabil, uda†i pu†in betonul, apoi pregåti†i o pastå adezivå
aditivatå cu  CC 81 ßi aplica†i cu ajutorul periei.

MOD DE APLICARE
Amesteca†i CN 96 cu Ciment Portland (CEM I 32.5 R) ßi un
agregat care are o granula†ie corespunzåtoare. Adåuga†i apå
ßi amesteca†i cu un mixer.
Propor†ia de amestec pentru un mixer de 100 l: aproximativ 50
de kg de ciment standard, 200-250 kg de agregat, aproximativ
18 - 22 litri de apå ßi 0,5 kg de CN 96.  
Pentru a ob†ine ßape compozite, aplica†i mortarul de ßapå ud pe
ud pe puntea adezivå. 
Proteja†i ßapa proaspåtå contra uscårii prea rapide timp de 1-
2 zile. Dacå este necesar, umezi†i din nou. 
Circulabil dupå 24 de ore.

Durata necesarå înainte de placare depinde de umiditatea
rezidualå a ßapei. Prin urmare, utiliza†i un aparat pentru a
måsura umiditatea rezidualå. 

Notå:
Utiliza†i CN 96 doar în condi†ii uscate ßi la o temperaturå
cuprinså între + 5° C ßi +35° C.
Toate datele prezentate au fost ob†inute la o temperaturå de +
23° C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%, utilizându-se
ciment Portland, clasa de rezisten†å CEM I 32.5 R .
În condi†ii climatice diferite, priza poate fi acceleratå sau înce-
tinitå.
Cimentul reac†ioneazå în contact cu apa, producând o solu†ie
alcalinå. Prin urmare, proteja†i-vå pielea ßi ochii. În cazul în
care contactul se produce, clåti†i bine cu apå. În caz de contact
cu ochii, apela†i imediat la ajutorul medicului. 

Íapele pe bazå de ciment din zonele expuse, în special dacå
sunt supuse unor ac†iuni chimice sau mecanice puternice, tre-
buie protejate în mod suplimentar cu un produs Ceresit adecvat.

CN 96
Aditiv pentru ßapå
Aditiv special pentru accelerarea prizei ßapelor pe bazå de ciment
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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  

RECOMANDÅRI

Caracteristicile mai sus men†ionate se bazeazå pe experien†a
practicå ßi pe examinåri tehnice. Condi†iile specifice de aplicare
sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele descrise aici ßi prin
urmare, utilizarea corectå a produselor noastre se aflå în afara
sferei noastre de influen†å. De aceea dacå existå dubii, se reco-
mandå efectuarea de teste pentru a avea certitudinea cå pro-
dusul corespunde cerin†elor.   
Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe baza
informa†iilor con†inute în aceastå fißå de informa†ii sau pe baza
sfaturilor verbale oferite.
În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice toate fißele anterioare îßi pierd
valabitatea.

DEPOZITARE
Durata de depozitare este de aproximativ 12 luni, într-un loc
uscat ßi ferit de înghe†.

AMBALARE
Canistre de 3 kg, 7 kg ßi 14 kg.

DATE TEHNICE
Baza: solu†ie apoaså din compußi 

neutri fårå cloruri ßi o 
dispersie de råßinå sinteticå 
de foarte bunå calitate, cu 
agen†i de umezire 
biodegradabili  

Densitatea: 1,11 kg/l

Dozaj: 1% din greutatea cimentului

Propor†ia de amestec: ciment : nisip = 1 : 4 pår†i

Reducerea 
necesarului de apå: aprox. 10%

Circulabil dupå: 24 de ore

Gata de placare: dupå cel pu†in 10 zile

Timp de aplicare: aprox. 1,5 - 2 ore

Temperatura de aplicare: + 5° C - + 35° C

Creßterea rezisten†ei dupå  1 zi    aprox. 30%
la compresiune: dupå  3 zile  aprox. 10%

dupå 28 zile aprox.   5%

Creßterea rezisten†ei dupå  1 zi    aprox. 40%
la întindere prin încovoiere: dupå  3 zile  aprox. 10%

dupå 28 zile aprox.   4%

Cantitatea necesarå: aprox. 40 g/m2 per cm 
grosime strat
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