
CARACTERISTICI

• asigurå o suprafa†å netedå
• rezistå la sarcini concentrate
• poate fi aplicatå mecanic
• poate fi aplicatå pe pardoseli încålzite

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru nivelarea suprafe†elor pe bazå de ciment.
Se aplicå în straturi de pânå la 8 mm în vederea ob†inerii
unei suprafe†e perfect plane anterior acoperirii cu mochetå,
parchet laminat, PVC, linoleum sau plåci ceramice.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Suprafe†ele trebuie så fie uscate (maxim 2 CM % umiditate),
curate, fårå fisuri sau materiale antiaderente ßi så îndepli-
neascå condi†ia de rezisten†a la compresiune ßi încovoiere
cerutå. Se recomandå ca rezisten†a la compresiune a stra-
tului suport så fie de minim 15 N/mm2. Petele de cearå,
bitum, gråsime sau uleiuri trebuie îndepårtate. Fisurile ßi
cråpåturile trebuie lårgite mecanic, curå†ate de praf ßi
umplute cu Thomsit R727 sau Ceresit CF87. Repara†iile
suportului se fac cu mortarul rapid Ceresit CX5 sau Thomsit
RS88.
Înaintea aplicårii amorselor, suportul trebuie ßlefuit cu aju-
torul unui monodisc cu abraziv de granula†ie corespunzå-
toare (16;24) ßi aspirat cu un aspirator industrial. Opera†ia
trebuie executatå pentru îndepårtarea stratului pu†in ade-
rent de la suprafa†a suportului.
Plåci de beton
Pardoselile trebuie ßlefuite (asperizate) ßi aspirate, dupå
care se trateazå cu amorså penetrantå Ceresit CT17 (în
douå straturi) sau Thomsit R777, nediluatå, folosind o pen-
sulå sau un trafalet.
Turnarea ßapei este posibilå atunci când amorsa este
uscatå. Dacå se doreßte realizarea unei bariere împotriva
umiditå†ii reziduale, se recomandå amorsa epoxidicå
Ceresit CF87 sau Thomsit R740.
Íape pe bazå de ciment
Dupå ßlefuire (asperizare) ßi aspirare, suprafe†ele absor-
bante, poroase, trebuie tratate cu amorså penetrantå

Ceresit CT17 nediluatå. Turnarea ßapei este posibilå când
amorsa este complet uscatå. În cazul suprafe†elor foarte
poroase ßi puternic absorbante se recomandå repetarea
amorsårii. Aplicarea ßapei trebuie så se facå la temperaturi
cuprinse între +15°C ßi +30°C.
Suprafe†e critice
Suprafe†ele neabsorbante, netede, cum ar fi mozaicurile ßi
placårile ceramice trebuie ßlefuite, aspirate ßi amorsate cu
amorsele specifice, dupå caz: amorsa Ceresit CN94,
Thomsit R766 (diluatå 1:1), amorsa epoxidicå Ceresit CF87
sau amorsa poliuretanicå monocomponentå Thomsit R740.
Dacå suportul neabsorbant e vechi, se efectueazå mai întâi
degresarea ßi clåtirea acestuia, dupå care se amorseazå.
Turnarea pardoselii este posibilå când stratul de amorså
este complet uscat.

MOD DE APLICARE

Turna†i sacul de Ceresit CN69 în 5,5 - 6 litri de apå rece ßi
amesteca†i cu ajutorul unui amestecåtor cu vitezå micå
(max. 600 rpm), pânå când ob†ine†i o pastå omogenå, fårå
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aglomeråri. Dupå amestecare, låsa†i materialul deoparte
2-3 minute, amesteca†i din nou ßi apoi turna†i-l pe suprafa†a
amorsatå, preferabil în fâßii continue cu lå†imea de 25-30
cm. În timp ce este turnatå, ßapa autonivelantå se va ajuta
cu o „grebla” (gletierå din o†el, cu din†i fini). Excesul de
ßapå autonivelantå trebuie întins în locurile mai greu acce-
sibile (de ex. la col†uri) cu ajutorul unei gletiere din†ate.
Pentru a ob†ine o suprafa†å perfect netedå (fårå pori),
suprafa†a proaspåtå trebuie dezaeratå trecând peste ea o
rolå cu †epi (imediat dupå turnare). În cazul lungimilor mai
mari de 10 m liniari, sunt necesare rosturi de dilata†ie.
Înainte de aplicarea adezivului pentru lipirea acoperirilor
ulterioare, ßapa se va ßlefui ßi aspira.

RECOMANDÅRI

Trebuie evitatå uscarea prea rapidå a stratului proaspåt
turnat. Proteja†i-l împotriva expunerii directe la soare ßi la
condi†ii termice extreme, înghe† ßi aer uscat.
Priza este acceleratå de temperaturi ridicate, fiind încetinitå
la temperaturi scåzute. Íapa autonivelantå Ceresit CN69
nu trebuie amestecatå cu alte tipuri de mortar, adezivi sau
råßini sintetice ßi ciment. În cazul în care sacul a fost desfå-
cut, acesta trebuie închis din nou cu grijå. Resturile de ßapå
autonivelantå nu trebuie aruncate în sistemul de canalizare.
Depozita†i la loc uscat.
Aplicarea trebuie så se facå în condi†ii uscate, la tempera-
turi între +10°C ßi +25°C. Toate datele men†ionate sunt
ob†inute la o temperaturå de +23°C ßi umiditate relativå de
50%. În condi†ii diferite, întårirea poate fi lentå sau acce-
leratå.

ALTE INFORMAˇII

Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dacå se
respectå condi†iile ßi modul de depozitare ßi de utilizare
indicate pe etichetå ßi în documenta†ia tehnicå. Lucrårile tre-
buie executate cu personal calificat. Se recomandå con-
sultarea fißei cu date de securitate a produsului.
Proprietå†ile enumerate se bazeazå pe experien†a ßi veri-
ficårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar ßi uti-
lizarea corectå ßi în acest fel de succes a produselor noas-
tre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv,
în cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie
verificatå prin experien†e proprii sau cere†i consultan†å
tehnicå. Producåtorul nu-ßi asumå responsabilitatea
despågubirii clientului cu altå valoare în afarå de valoarea

materialelor, clientul având obliga†ia de a efectua teste sau
de a cere consultan†å înainte.
Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii, toate cele
anterioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Pânå la 6 luni de la data fabrica†iei în condi†ii uscate ßi în
ambalajul nedeteriorat (umiditate maxim 55% ßi tempe-
raturå de peste 0 grade).

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE
Ambalaj: sac de 25 kg
Compozi†ie: Amestec de ciment, agregate

ßi aditivi
Culoare: gri
Necesar de apå: 5,5 - 6 litri apå la 25 kg

pulbere
Densitate ßapå cca. 1,3 kg/l
autonivelantå proaspatå:
Consum orientativ: cca. 1,5 kg/m2/mm grosime
Timpul de aplicare: max. 40 minute de la

amestecarea cu apå
Temperatura suportului: 15°C - 30°C
Trafic pietonal: Dupå aprox. 12 ore
Acoperirea: Poate fi fåcutå dupå

48-72 ore
Rezisten†a la compresiune 20 N/mm2 dupå 28 zile
(SR EN 13892-2):
Rezisten†a la încovoiere 6,0 N/mm2 dupå 28 zile
(SR EN 13892-2):
Aderen†a la suport 0,5 N/mm2

(SR EN 13892-8):
Clasa (SR EN 13813): CT - C 20 - F6 - B 0.5

Condi†ii particulare la utilizarea produsului:
A se aplica doar la interior. Umiditatea suportului trebuie
så fie mai micå de 2 CM%. Íapa autonivelantå proaspåt
aplicatå trebuie protejatå contra uscårii rapide, împotriva
expunerii directe la aer ßi la condi†ii termice extreme,
înghe†, aer uscat ßi curen†i puternici de aer.


