
CARACTERISTICI
• conferå mare putere de aderen†å
• måreßte rezisten†a la ac†iunea apei
• måreßte flexibilitatea
• måreßte rezisten†a la fisurare

DOMENII DE UTILIZARE
Aditiv sintetic pentru flexibilizarea ßi mårirea aderen†ei
mortarelor folosite la placåri ßi nivelåri, etc.

CC 83 se va folosi pentru placåri ceramice la interior pe
urmåtoarele suprafe†e critice: placåri ceramice ante-
rioare, suprafe†e vopsite, ßape anhidritice, B.C.A.-uri,
asfalturi, dußumele, plåci de tip PAL sau PFL, plåci din
fibre.

De asemenea, pentru a se evita fisurile datorate con-
trac†iilor la placårile pe suprafe†e încålzite sau la exterior
(beton tânår), adezivul se va aditiva cu CC 83.

Ceresit CC 83 se va utiliza în conjunc†ie cu adezivii:
Ceresit CM 9, CM 11, CM 12, CM 15.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Se va lucra pe suprafe†e rezistente, curate, uscate sau
umede, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitum,
praf). Dacå este necesar se va grundui cu CT 17.

MOD DE APLICARE
CC 83 se va amesteca în apa de preparare respectând
cantitå†ile specificate în fißele tehnice. Se va adåuga apoi
mortarul ßi se va amesteca pânå la omogenizare.
Mortarul proaspåt în exces se va curå†a cu apå, iar cel
întårit cu mijloace mecanice.

Notå:
Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o temperaturå
a aerului ßi a suportului de la 5°C la 30°C. Toate datele ßi
i n f o rma†iile prezentate aici sunt raportate la o temperaturå
de 20° C ßi o umiditate relativå de 60%. În alte condi†ii
parametrice pot apårea unele modificåri cu privire la
perioada de prizå.

CC 83
Emulsie elasticå
Aditiv pe bazå de råßinå sinteticå pentru adezivi pentru plåci ceramice, 
pe suprafe†e critice sau supuse la încårcåri
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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
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de uti-
lizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare
a activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz califi-
carea ßi pregåtirea executantului lucrårii.
În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi execu-
tatå în conformitate cu ßtiin†a construc†iei ßi regulile de
protec†ie a muncii. Producåtorul garanteazå calitatea
produsului, dar nu poate influen†a condi†iile ßi modul lui
de utilizare. În cazul unor situa†ii neclare (atipice) se reco-
mandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a
produsului.

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

AMBALARE
Bidoane de 5 kg.

DATE TEHNICE
Bazå: Dispersie neutrå de råßinå acrilicå

Densitate: 1,28 g/cm3

Propor†ii amestec:
2,10 l apå + 4 kg (3,1 l) CC83 la 25 kg CM 9, CM 11
5 l apå + 2 kg (1,6 l) CC83 la 25 kg CM 15, CM16

Chituire: CM 9, CM 11 dupå 72 ore
CM 12 dupå 72 ore
CM 15 dupå 4 ore
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