
CARACTERISTICI
• întårire rapidå
• impermeabilitate
• fårå cloruri
• nu fisureazå
• rezisten†å la înghe†

DOMENII DE UTILIZARE
• Pentru fixarea ßi instalarea componentelor din o†el ßi plastic în
zidårie din cåråmidå ßi în beton.
• Pentru nivelarea cråpåturilor, a gåurilor etc.
• Pentru fixarea elementelor de intercala†ie.
• Pentru umplerea cavitå†ilor mici cu o lårgime de maximum 20
mm.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Ceresit CX 5 este utilizat pentru toate lucrårile de instalare în
beton, tencuieli cimentate, zidårie, zidårie din cåråmidå ßi
ßape. 
Suprafa†a trebuie så fie de bunå calitate, portantå, curatå ßi us-
catå, fårå substan†e care pot cauza separarea.

MOD DE APLICARE
Umezi†i bine în prealabil, fårå så se formeze înså bål†i de apå
pe suprafa†å.
Adåuga†i Ceresit CX 5 în apå curatå, limpede ßi amesteca†i
pânå când nu mai existå deloc bulgåri.

Propor†iile de amestec în pår†i de volum sunt urmåtoarele:  
Consisten†å plastic
3 pår†i Ceresit CX 5 la 1 parte de apå.
Consisten†å de turnare
2 pår†i Ceresit CX 5 la 1 parte de apå.
Pentru o utilizare mai economicå la lucråri cu volum mare, com-
bina†i Ceresit CX 5 cu nisip cuar†os curat de granula†ie variatå,
în propor†ie 1:1. 
Aplica†i cimentul amestecat în timpul de aplicare (aproximativ 4
minute) – nu amesteca†i prea mult. 

Aten†ie!
Aplica†i Ceresit CX 5 la o temperaturå cuprinså între 
+ 5 °C ßi +30 °C.

Toate datele prezentate au fost ob†inute la o temperaturå de +
23 °C ßi o umiditate relativå a aerului de 50%. În condi†ii cli-
matice diferite, întårirea poate fi acceleratå sau mai lentå
Dacå este cazul, lua†i måsurile de rigoare, de ex. utiliza†i apå
caldå în cazul în care temperatura ambiantå este scåzutå, apå
rece în cazul în care temperatura ambiantå este ridicatå, iar în
cazuri extreme depozita†i cimentul de construc†ie la o tempe-
raturå adecvatå. 
Nu amesteca†i cu alte substan†e, aditivi sau lian†i. 
Dacå se adaugå nisip cuar†os, ave†i în vedere modificarea ca-
racteristicilor ßi faptul cå puterea se poate reduce. 
Ceresit CX 5 con†ine ciment ßi produce o reac†ie alcalinå cu
apa. Prin urmare, proteja†i-vå pielea ßi ochii. În cazul în care
contactul se produce, clåti†i bine cu apå. În caz de contact cu
ochii, apela†i la ajutorul medicului.

INFORMAˇII SUPLIMENTARE
Pentru aplica†ii speciale care nu au fost men†ionate aici, utiliza†i
alte produse Ceromax.

Ciment de montaj 
pentru lucråri cu fixare rapidå ßi puternicå

Ceresit

BLACKPMSYellow012

105

CX 5

�
Edi†ia

APRILIE
2008

0 2008.qxd  5/19/08  3:49 PM  Page 105



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
Proprietå†ile prezentate se bazeazå pe experien†a practicå ßi
verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului dar ßi uti-
lizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noastre nu
se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, în caz de
dubii, însußirea produsului trebuie 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
întrebåri trebuie så solicita†i consiliere.  
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii, toate cele ante-
rioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
Durata de depozitare este de cca. 12 luni, într-un loc uscat.

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 3 kg, 6 kg ßi 14 kg.
Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE
Bazå: Combina†ie de ciment pur

Densitatea realå a prafului: 1,32 kg/ l  

Timp de aplicare: aprox. 4 minute  

Temperatura de aplicare: între + 5° C  ßi + 30° C

Propor†ii de amestec: aprox. 0,3 l apå la 1 kg  

Rezisten†å la compresiune:
dupå  6 ore � 12,0 N/ mm2

dupå  24 ore � 22,5 N/ mm2

dupå 28 zile � 40,0 N/ mm2

Rezisten†å la încovoiere:
dupå  6 ore � 2,2 N/ mm2

dupå  24 ore � 2,6 N/ mm2

dupå 28 zile � 8,0 N /mm2

Consum orientativ: aprox. 1,6 kg/l volum cavitate   

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/691 - 2007
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