
CARACTERISTICI
• impermeabil 
• flexibil
• pentru cåråmizi de sticlå (tip Nevada)
• rezistent la trafic
• pentru interior ßi exterior

DOMENII DE UTILIZARE
Chitul Ceresit CE 43 se utilizeazå pentru rostuirea plå-
cilor ceramice, din sticlå sau din piatrå , atât pe suprafe†e
orizontale, cât ßi pe suprafe†e verticale. Datoritå gradului
ridicat de impermeabilitate (efect aquastatic), picåturile
de apå nu penetreazå structura acestuia.
Aceastå caracteristicå face posibilå utilizarea acestui chit
în locurile expuse la ac†iunea apei, cum ar fi båi, camere
de duß, bucåtårii. CERESIT CE 43 poate fi folosit în
piscine, båi, toalete, saune, holuri. Poate fi utilizat atât în
interior, cât ßi în exterior.
Se recomandå în special pentru chituirea plåcilor fixate
pe suprafe†e deformabile: pardoseli încålzite, plåci
poroase sau ghips-carton, balcoane ßi terase.
Chitul CE 43 respectå prevederile normei EN 13 888-
2002 clasa “CG2 Ar W” (chituri pentru rostuirea la
parametri înal†i, cu rezisten†å ridicatå la abraziune sau
cu un grad de impermeabilitate ridicat).
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
Înainte de aplicarea chitului, rosturile trebuie så fie
curate, uscate, fårå substan†e ce ar putea împiedica
aderen†a. Chituirea se poate face atunci când adezivul cu
care au fost fixate plåcile este întårit ßi uscat. Trebuie †inut
cont cå suprafa†a de rezisten†å a plåcilor så nu se påteze
de la chitul CE 43. Marginile curå†ate ale plåcilor se ßterg
cu o cârpå umedå.
Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chi-
tul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
Chitul CE 43 se amestecå cu o cantitate de apå curatå
måsuratå, pânå se ob†ine o pastå omogenå, fårå aglo-
meråri de material. Dupå 3 minute se amestecå din nou.
În func†ie de cantitatea de apå adåugatå, se va ob†ine
consisten†a chitului de rosturi, pentru una din utilizårile
sale: pentru pere†i sau pentru pardosealå.
Chitul ob†inut cu consisten†a doritå se aplicå pe suprafa†å
cu ajutorul unei gletiere cu burete cauciucat. Surplusul de
material se ßterge cu o cârpå sau cu un burete umed.
Surplusul de chit uscat se îndepårteazå cu o cârpå
curatå.
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).
Traficul este posibil dupå 5 ore de la aplicare. Primul con-
tact cu apa se poate face dupå 24 de ore. În timpul
primelor 5 zile de la aplicare, chitul se va curå†a numai
cu apå curatå, fårå alte produse de curå†are. 

CE 43
Chit de rosturi flexibil, a q u a s t a t i c
Chit de rosturi impermeabil, ideal pentru balcoane ßi teraså, 
pentru rosturi cu lå†imea de pânå la 20 mm
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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  

Chitul atinge gradul maxim de impermeabilitate (rezis-
ten†å la infiltrarea apei) la 7 zile de la aplicare.
A nu se folosi instrumente sau recipiente ruginite!
La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea
sau fasonare cu obiecte solide).

ATENˇIE!
Chitul trebuie aplicat într-un mediu uscat, la o temper-
aturå a aerului ßi a suprafe†ei între +50 C ßi +250 C.
Caracteristicile tehnice prezentate sunt valabile pentru o
temperaturå de +230 C ßi o umiditate a aerului de 50%.
În alte condi†ii este posibil ca materialul så se usuce mai
rapid sau mai lent.
Umezirea suprafe†ei de sub plåci, dozarea incorectå a
apei ßi condi†iile nepotrivite de uscare pot duce la varia†ii
de culoare a rosturilor. Nu utiliza†i produse de curå†are
care au culori intense.
Praful CE 43 este iritant, iar cimentul pe care îl con†ine
face ca dupå amestecarea cu apå så aibå o reac†ie alcal-
inå. De aceea, evita†i contactul cu pielea sau cu ochii. În
cazul în care produsul intrå în ochi, clåti†i cu apå din
abunden†å ßi adresa†i-vå medicului.

RECOMANDÅRI
Chitul proaspåt trebuie protejat de ploaie, rouå ßi tem-
peraturi sub +50 C pânå în momentul în care este întårit
ßi uscat în totalitate.
Aceastå Fißå Tehnicå prezintå modul de utilizare a pro-
dusului, precum ßi modul de aplicare al acestuia, înså
toate acestea depind ßi de pregåtirea profesionalå a uti-
lizatorului. Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe expe-
rien†a practicå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice
obiectului, dar ßi utilizarea corectå ßi, în acest fel, de suc-
ces a produselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de
influen†å. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, cal-
itatea produsului trebuie verificatå prin experien†e pro-
prii.
Prin apari†ia aceste fiße tehnice de observa†ii, toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 2 ßi 5 kg.

DEPOZITARE
12 luni de la data produc†iei, în încåperi uscate ßi în
ambalajul original, fårå defec†iuni.

DATE TEHNICE
Propor†ia amestecului:
Consisten†a semifluidå: 1,35 - 1,4 l apå la 5 kg
Consisten†a plasticå: 1,20 - 1,25 l apå la 5 kg 
Consisten†a fluidå: 0,5 - 1,55 l apå la 5 kg

Clasa CG2 Ar W

Timp de punere în operå: pânå la 60 min.

Circulabil dupå: 5 ore

Culori: 11 culori

Consum orientativ în func†ie de grosimea plåcilor

10x10 5 1,2

10x20 5 0,6

10x20 8 0,9

30x30 10 0,8

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2ArW.

Dimensiunea Lå†imea Consum CE 43 
plåcilor (cm) rosturilor(mm) (kg/m2)

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/522-2006
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