
CARACTERISTICI
• impermeabil
• ußor de aplicat
• nu con†ine solven†i
• pentru rosturi cu o lå†ime de la 2 pânå la 12 mm
• stabil la ac†iunea substan†elor chimice

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru chituirea placårilor ceramice glazurate respectiv
cu pori închißi, mozaic, mozaic din sticlå sau por†elan.
Se utilizeazå pe suprafa†a peretelui sau a pardoselii.
• Pentru placåri ceramice rezistente la agen†i chimici în
interior, exterior ßi zone umede.
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
Ceresit CE 44 se aplicå pe placårile rezistente, cu capa-
citate portantå, curate ßi uscate, pe care nu se gåsesc
substan†e antiaderente. Adezivul cu care s-a efectuat
placarea trebuie så 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
Ceresit CE 44 se livreazå sub forma a douå componente,
într-o gåleatå. Întåritorul (componenta B) se adaugå solu-
†iei de bazå (componenta A) în raport de 1:6 ßi se
amestecå cu bormaßina ßi un amestecåtor la 400 pânå la
800 U/min  pânå la omogenizare. Trebuie acordatå
aten†ie la uniformizarea nuan†ei.

Reglarea consisten†ei, în cazul prelucrårii prin ßpåcluire,
se realizeazå cu max. 50 ml apå pentru 5 kg. Chituirea
se realizeazå manual, prin aplicarea cu spatula de chitu-
it epoxidic, sau mecanic prin pulverizare.
Materialul în surplus se îndepårteazå cu spatula din
material sintetic sau din cauciuc dur. Imediat dupå apli-
care, cel mai târziu dupå 30 minute, stratul format se

înmoaie cu un burete umed (nu ud) ßi se curå†å plåcile.
Pelicula råmaså dupå uscare se îndepårteazå cu un
burete umed, respectiv, urmåtoarea zi, cu o cârpå ßi ben-
zinå sau diluant.
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 finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea
sau fasonare cu obiecte solide).
Aparatele de lucru se curå†å regulat cu apå caldå ßi cu
peria. Suprafe†ele astfel chituite pot fi solicitate fizic dupå
24 ore ßi dupå 28 zile sunt stabile la ac†iunea
substan†elor chimice.

ATENˇIE!
Materialul se prelucreazå numai în mediu uscat ßi la tem-
peraturi ale aerului ßi suprafe†ei de bazå de +10° C pânå
la +30° C. Toate datele furnizate sunt valabile la o tem-
peraturå de +23° C ßi la o umiditate relativå a aerului de

CE 44
Chit de rosturi epoxidic  
Chit de rosturi bicomponent pe bazå de råßini epoxidice ßi ciment 
pentru placåri ceramice puternic solicitate
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50%. În cazul altor condi†ii climatice trebuie så se ia în
considerare scurtarea sau întârzierea procesului de
întårire. Solu†ia de bazå (componenta A) con†ine råßini
epoxidice ßi ciment. Este iritantå pentru ochi ßi piele, de
aceea acestea trebuie protejate. În timpul lucrului trebuie
så se asigure aerisirea suficientå. În cazul contactului cu
substan†a se clåteßte foarte bine cu apå ßi såpun. În cazul
contactului cu ochii se clåteßte cu multå apå ßi se consultå
medicul.
Notå:
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 acestor fiße tehnice
toate fißele anterioare îßi pierd valabilitatea. 
Nuan†a: gri

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

AMBALARE
Gåleatå în cantitate de 10 kg cu douå componente.

DATE TEHNICE
Bazå: Råßinå epoxidicå ßi 

ciment cu aditivi minerali
Clasa CG2 Ar W
Densitatea pastå: 1,9 kg/ dm3

Raport de amestecare: A : B = 6 : 1
Timp de punere în operå: cca. 45 minute
Temperatura de
punere în operå:               +10° C pânå la +30° C
Circulabil: dupå 6 ore
Stabilitate la temperaturå: -20° C pânå la +100° C

cåldurå uscatå
+20° C pânå la +40° C

cåldurå umedå
Aderen†å: 1,5 N/ mm2

Modul de elasticitate: cca. 6600 N/ mm2

Consum orientativ: cca. 1,9 kg/ l 
Format Grosime Lå†ime Consum 
placå (cm)placå (mm) rost (mm) (kg /m2)

5/ 5 5 4 cca. 1,6
10/10 8 4 cca. 1,2
15/15 6 6 cca. 1,0
10/20 6 6 cca. 1,1
10/20 10 8 cca. 2,3
20/20 10 8 cca. 1,6
30/30 10 10 cca. 1,3

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2 Ar W.

Stabilitate la ac†iunea substan†elor chimice
Acetonå -
Alcool, 10 %  +
Alcool 100 % +
Amoniac (solu†ie) +
Benzinå (ußoarå) +
Benzinå (super) -
Benzol -
Alcool butilic +
Clorurå de calciu, saturatå +
Solu†ie de hidroxid de calciu +
Acid acetic glacial -
Petrol +
Acid acetic, 10 % -
Acetat etilic +
Solu†ie de curå†at pentru gospodårie +
Combustibil lichid de încålzire +
Carbonat de potasiu saturat +
Hidroxid de potasiu, 25 % +
Solu†ie de sare de bucåtårie +
Clorurå de magneziu saturatå +
Alcool metilic -
Clorurå de metil -
Acid lactic, 5 % o
Ulei mineral +
Hidroxid de natriu, 25 % Acid oleic -
Acid fosforic, 50 % -
Acid fosforic, 10 % o
Acid azotic, 25 % -
Acid azotic, 10 % -
Acid azotic, 5 % -
Acid clorhidric, 20 % o
Acid clorhidric, 5 % o
Acid sulfuric, 50 % -
Acid sulfuric, 5 % -
Terebentinå -
Toluen -
Etilenå -
Apå +
Vapori de apå, 100°C o*
Xilol +
Acid citric, 10 % -
Acid citric, 3 % o
Indicarea stabilitå†ii: + = stabil; o = relativ stabil; - =
instabil; * = fårå solicitare mecanicå ßi fårå diferen†e de
temperaturå în întregul corp de construc†ie

OBSERVAˇII  SUPLIMENTARE 
Datele tehnice din tabelul de stabilitate se bazeazå pe cercetåri de la-
borator, care se pot transpune cu aproxima†ie în practicå. Examinarea
a cuprins peste 100 de ore în mediu stabil. În cazul substan†elor chimi-
ce lichide ßi a temperaturilor de peste +20° C trebuie luatå în conside-
rare o stabilitate mai reduså. Dacå într-un mediu în care se fac veri-
ficårile este indicatå stabilitatea relativå, aceasta înseamnå cå produsul
corespunzåtor la o solicitare întâmplåtoare, de scurtå duratå în mediul
respectiv este stabil. Condi†ia pentru realizarea unei opera†iuni de
duratå ßi ireproßabilå de lipire sau de rostuire este, în cazul contactului
întâmplåtor cu aceste substan†e chimice, curå†area sau uscarea ime-
diatå sau regulatå. Poate apårea ßi se poate men†ine fenomenul de
decolorare.

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