
CARACTERISTICI
• flexibil, pentru pardoseli încålzite 
• rezistent la apå
• finisare bunå 
• rezistent la murdarie
• pentru interior ßi exterior
• lucrabilitate mare

DOMENII DE UTILIZARE
Pentru chituirea plåcilor ceramice, cåråmizilor de sticlå ßi
a plåcilor din piatrå naturalå pe suprafe†e verticale sau
orizontale. Datoritå efectului foarte mare de hidrofobizare
(aquastatic) picåturile de apå ramân întregi pe suprafa†a
chitului fårå a påtrunde în structura acestuia. Acest fapt
permite folosirea chitului de rosturi, CE 40, în zone per-
manent umede cum ar fi: båi, dußuri, bucåtårii etc. CE 40
poate fi aplicat atât la interior cât ßi la exterior. Se reco-
mandå folosirea lui CE 40 pe substraturi deformabile cum
ar fi: pardoseli încålzite, OSB, gips-carton.

Chitul CE 40 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
Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie sufi-
cient de tare ßi uscat, iar rosturile curå†ate ßi despråfuite
în prealabil (1 zi de la punerea în operå). În cazul
placårilor cu plåci poroase sau cu suprafa†a sensibilå la
zgâriere, se recomandå efectuarea de probe cu chitul
CE 40 pentru a evita påtarea plåcilor.
Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chi-
tul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
CE 40 se va introduce în cantitatea måsuratå de apa rece
ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu

pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglo-
meråri. Pentru 5 kg CE 40 sunt necesari 1,6 l apå.
Amesteca†i pânå se ob†ine o culoare uniformå ßi
omogenå.
Aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale
pentru chituit (gletuitor cu burete). Fasonarea rosturilor
proaspåt chituite se poate realiza din momentul în care
chitul începe så se întåreascå, cu un burete umezit.
Îndepårta†i pelicula de material uscat cu o cârpå ußor
umezitå. Dacå este necesar, rosturile proaspete se vor
proteja împotriva ploii. Efectul total de hidrofobizare este
ob†inut dupå 7 zile de la aplicare.
La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea
sau fasonare cu obiecte solide).

Notå:
Folositi CE 40 în condi†ii uscate ßi la temperaturi de la
5˚C pânå la 25˚C. Datele prezentate sunt ob†inute la
23˚C ßi la o umiditate a aerului de 50%. În condi†ii
diferite, întårirea ßi uscarea pot fi accelerate sau întârzi-
ate.
Pot apårea decoloråri în func†ie de capacitatea de

CE 40 aquastatic, impermeabil
Chit de rosturi flexibil „efect de perlå” 
Chit de rosturi flexibil pe bazå de ciment rezistent la apå ßi murdårie pentru
grosimi ale rostului de pânå la 5mm
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absorb†ie a marginilor plåcilor, de cantitatea de apå din
amestec ßi de viteza de uscare.
Ceresit CE 40 con†ine ciment ßi are loc o reac†ie alcalinå
cu apa. De aceea, se recomadå evitarea contactului cu
pielea ßi ochii.
În cazul în care s-a produs contactul cu pielea clåti†i cu
apå. În cazul contactului cu ochii cere†i imediat ajutorul
m e d i c u l u i .
Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a prac-
ticå ßi verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului,
dar ßi utilizarea corectå ßi, în acest fel, de succes a pro-
duselor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å.
Din acest motiv, în caz de dubii, însußirea produsului tre-
buie verificatå prin experien†e proprii. Råspunderea
legalå nu poate rezulta nici din indica†iile acestei fiße de
observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de nelå-
muriri trebuie så solicita†i consiliere. 
Pentru chituirea placårilor ceramice în medii solicitate
c h i m i c se vor folosi alte chituri Ceresit.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 2 ßi 5 kg.
Culori: disponibil in peste 25 de culori.

DATE TEHNICE
Baza:    Ciment cu substan†e 

minerale ßi polimeri

Clasa CG2 Ar W

Densitate praf: cca. 1,1 kg/ dm3

Propor†ii de amestecare: 1,6 l apå pentru 5 kg

Timp de punere în operå: 2 ore 

Temperatura de aplicare: +5° C pânå la +25° C

Circulabil dupå: 9 ore

Rezisten†a la temperaturå: între -30 ßi +70° C

Consum:

5 x 5 2 0,5

5 x 5 3 0,7

10 x 10 2 0,4

15 x 15 3 0,4

10 x 20 3 0,4

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2ArW.

Mårimea plåcii Grosimea rostului Consum CE 40 
(cm) (mm) (kg/m2)

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