
CARACTERISTICI
• izoleazå rosturile
• protejeazå acoperirile poroase.
• rezistent la înghe†
• împiedicå murdårirea ßi formarea de ciuperci
• uscare rapidå (2-6 ore)
• pentru interior ßi exterior
• permite aerisirea 

DOMENII DE UTILIZARE
• Ideal pentru protec†ia rosturilor balcoanelor ßi a teraselor. 
• Pentru impregnarea plåcilor ceramice, a betonului, ßapelor ßi
pietrelor naturale.
• Pentru hidrofobizarea suprafe†elor ca de exemplu: placåri
ceramice poroase, rosturi ßi fisuri pânå la max 0,2 mm.
• Ca izola†ie transparentå a rosturilor de faian†å din baie ßi duß.
• Ca protec†ie limitatå în timp a suprafe†elor ce trebuie reparate
(de ex. glazuri exfoliate).

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CT 10 poate fi folosit pe toate suprafe†ele solide, curate,
uscate sau ußor umede. Rosturile proaspete se pot proteja dupå
minim 7 zile.
Zonele nerezistente ßi alte por†iuni avariate trebuie reparate.
Suprafa†a se va curå†a bine ßi intens (se va †ine cont de timpul
de uscare), eflorescen†ele vor fi îndepårtate mecanic.
Por†iunile ce nu trebuie prelucrate vor fi acoperite.
Preveni†i umezirea substratului.
Nu se foloseßte la impregnarea fa†adelor pentru ob†inerea unor
suprafe†e lucioase. Aici se va folosi Ceresit CT 13 impregnare
de fa†ade. 

MOD DE APLICARE
Ceresit CT 10 va fi agitat bine în bidon înainte de folosire.
Materialul se va turna ßi se va întinde uniform cu un burete sau
o rolå cu pår scurt. Pentru impregnarea rosturilor la interior
Ceresit CT 10 se va aplica cu o pensulå. Dupå cca. 5 minute
materialul în exces va fi curå†at ßi se va ßterge cu o cârpå
umedå.
O singurå aplicare este de regulå suficientå. 
O acoperire ulterioarå poate fi efectuatå dupå aprox. 6 luni. 

Notå:
Ceresit CT 10 nu poate fi folosit decât la temperaturi de + 5° C
pânå la + 25° C ßi o umiditate relativå a aerului sub 80%. Nu
va fi aplicat pe suprafe†e expuse la razele soarelui sau pe
suprafe†e încålzite de soare. Rezisten†a la ploaie apare dupå
cca. 2 - 6 ore. Impregnarea îßi atinge capacitatea maximå du-
på cca. 14 zile.
Toate datele prezentate au fost ob†inute la o temperaturå de +
23° C ßi în condi†iile unei umiditå†i relative a aerului de 50%.
În alte condi†ii climatice decât cele prezentate mai sus uscarea
poate fi mai rapidå sau mai lentå.
Nu arunca†i surplusul de material în sistemul de canalizare.
Sculele folosite la aplicare vor fi spålate imediat cu apå.
Resturile uscate de material pot fi curå†ate (de ex. cu whitespirt).
În cazul bazelor foarte poroase se vor efectua suficiente probe
pentru a se putea observa eventualele intensificåri ale culorilor. 
Consum cca. 0,15 pânå la 0,25 l/m2.

RECOMANDåRIPe lângå aceste indica†ii vor fi respectate ßi regulile ßi normele
diferitelor organiza†ii ßi asocia†ii de specialitate.
Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a practicå ßi
examinårile tehnice. Condi†iile specifice de aplicare sau de la

CT 10
Lac de protec†ie pentru chitul de rosturi. 
Agent de impregnare transparent, fårå solven†i, pentru izolarea rosturilor de
plåci ceramice pe balcoane, terase, în båi ßi dußuri. Poate fi folosit pe
suprafe†e absorbante.
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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
A se påstra în loc råcoros ßi ferit de înghe† aprox. 12 luni. 

AMBALARE
Bidon din palstic de 3 litri.

DATE TEHNICE
Bazå: emulsie siliconicå

Densitate: cca. 1,0 kg/l

Culoare: alb-låptos, transparentå, 
uscatå

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

Rezisten†a la ploaie: dupå cca. 2 - 6 ore (în func†ie 
de condi†iile de climå)

Efect: efectul complet al 
impregnårii dupå cca 14 zile 
pentru aprox 1-2  ani 
(depinde de cantitatea 
aplicata, volumul porilor, 
solicitarea specifica a locului 
de aplicare)

Coeficientul de 
absorb†ie a apei W: < 0,5 kg/m2 v h

Rezisten†a la difuzia 
vaporilor: 0 (nu poate fi måsurat)

Clasa de pericol 
a apei (WGK): I

Timp de acoperire: dupå cca. 6 luni

Consum/m2: cca. 200 ml în func†ie de 
capacitatea de absorb†ie 
a suprafe†ei

Pentru cå absorb†ia de material impregnant depinde foarte mult
de capacitatea de absorb†ie este bine så se efectueze teste pe
anumite suprafe†e pentru stabilirea exactå a consumului de
material.

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti cu
nr AT 016-03/703-2008 
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