
CARACTERISTICI
• disponibilå în 211 culori
• gata de utilizare
• rezistentå la vapori
• hidrofugå
• rezistentå la factori atmosferici agresivi

DOMENII DE UTILIZARE
Tencuiala Ceresit CT 64 poate fi folositå la realizarea straturilor
sub†iri de tencuialå pe suprafe†e de beton, tencuieli tradi†ionale,
suprafe†e din gips-carton, plåci aglomerate etc. Produsul CT 64
poate fi folosit ca tencuialå pentru fa†adele a cåror izola†ie termicå
este realizatå cu ajutorul unui sistem de termoizola†ie Ceresit-
Ceretherm, prin aplicarea unor plåci din polistiren expandat.
În cazul culorilor închise sau intense (indice de reflexie <30%), se
recomandå aplicarea produsului pe suprafe†e mici, de ex. detalii
a r h i t e c t o n i c e .

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Produsul CT 64 poate fi aplicat pe suprafe†e rezistente, netede,
uscate ßi pe care nu existå gråsimi, bitumuri, praf sau alte sub-
stan†e care ar putea împiedica aderen†a.
•  tencuieli pe baza de ciment, ciment-var (cu o vechime mai

mare de 28 de zile, umiditate � 4%), beton (cu o vechime mai
mare de 3 luni, umiditate � 4%) – trebuie  amorsate cu vopsea
grund Ceresit CT 16;

•  straturi protejate cu plaså din fibrå de sticlå, lipitå cu mortar
Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) trebuie grun-
duite cu vopsea CT 16;

•  suprafe†e din gips (doar în interiorul clådirilor) cu o umiditate
mai micå de 1% trebuiesc grunduite înainte cu produsul
Ceresit CT 17, ßi apoi cu vopseaua CT 16;

•  plåci aglomerate, din gips ßi gips-carton (doar în interiorul
clådirilor), fixare în conformitate cu indica†iile producåtorului
plåcilor trebuiesc grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17
ßi apoi cu vopseaua CT 16;

•  straturi de zugråvealå (doar în interiorul clådirilor) - rezis-
tente, cu o bunå aderen†å, trebuie grunduite cu vopseaua CT
16.

Suprafe†ele cu denivelåri ßi cu defec†iuni trebuie nivelate ßi
reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor
tradi†ionale ßi suprafe†elor din beton trebuie så aplica†i înainte un
strat sub†iere de CT 85. Murdåria, straturile cu rezisten†å

scåzutå sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv
trebuie înlåturate în totalitate.
Suprafe†ele cu absorb†ie mare trebuie mai întâi grunduite cu
produsul CT 17 ßi dupå cel pu†in 4 ore – cu vopseaua CT 16.
Se recomandå folosirea unei vopsea-grund CT 16 având o
culoare apropiatå de cea a tencuielii. Ceresit CT 64 se poate
aplica dupå uscarea totalå a vopselei CT 16. 

MOD DE APLICARE
Amesteca†i produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacå este nece-
sar, pute†i adapta consisten†a materialului la condi†iile de aplicare,
adåugând o cantitate micå de apå ßi amestecând cu grijå. Nu
folosi†i instrumente ßi recipiente ruginite!
CT 64 se aplicå într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul
unei gletiere †inutå în pozi†ie oblicå. Atunci când materialul nu
se mai lipeßte de gletierå, cu ajutorul unei drißte din plastic, tre-
buie så nivela†i stratul aplicat. În func†ie de direc†ia de mißcare a
gletierei, se pot ob†ine diferite modele datoritå granulelor pe care
tencuiala le con†ine.
Nu stropi†i cu apå!
Lucra†i fårå întrerupere pe o singurå suprafa†å folosind material

CT 64
Tencuialå acrilicå, granulatå, cu granule de 2 mm
Tencuialå decorativå în straturi sub†iri care poate fi 
aplicatå la exterior cât ßi la interior
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cu aceeaßi consisten†å. În cazul în care este necesar så între-
rupe†i lucrårile, lipi†i o fâßie de bandå adezivå care så delimi-
teze suprafa†a respectivå, aplica†i tencuialå, nivela†i-o ßi apoi
îndepårta†i banda adezivå. Dupå întrerupere, continua†i din
locul astfel delimitat. 
Sculele  se spalå cu apå, iar resturile întårite se îndepårteazå
mecanic.

Aplicarea tencuielii CT 64 se va face umed pe umed, fårå
întreruperi, pentru a se evita formarea nadelor. 

A NU SE STROPI TENCUIALA PROASPÅT APLICATÅ CU
APÅ.

Renovarea tencuielilor se face prin vopsire cu Ceresit
CT 42, 44, vopsele acrilice sau CT 48.

Notå!
Lucrårile trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperaturå
a aerului ßi a suprafe†ei de + 5°C - + 25°C ßi la o umiditate a
aerului mai micå de 80%. Datele tehnice au fost ob†inute la o
temperaturå de +20°C ßi o umiditate a aerului de 60%. În alte
condi†ii este posibil ca produsul så se întåreascå mai repede sau
mai lent. 
Nu amesteca†i produsul cu alte tencuieli, pigmen†i, råßini sau
mortare. Încåperea în care se aplicå produsul trebuie aerisitå
pentru ca mirosul acestuia så disparå. În cazul în care produsul
intrå în contact cu ochii, clåti†i cu multå apå ßi cere†i sfatul
medicului. Produsul trebuie påstrat în locuri în care nu pot
ajunge copiii.

RECOMANDÅRI
Nu aplica†i produsul pe zone expuse razelor soarelui ßi pre-
veni†i uscarea prematurå a tencuielii. 
Suprafa†a tencuitå trebuie protejatå de ploaie pânå la uscarea
completå. 

Se recomandå montarea unor folii protectoare peste schele. CT
64 are o granula†ie naturalå ßi de aceea se pot întâlni diferen†e
de nuan†e. Trebuie så folosi†i materiale din acelaßi numar de lot
pe aceeaßi suprafa†å. Ambalajul desfåcut trebuie închis cu
grijå, iar con†inutul såu trebuie folosit cât mai curând posibil.
Proprietå†ile enumerate 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 pro-
prii. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din indica†iile
acestei fiße de observa†ii ßi nici din consilierea oralå. În caz de
nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere. 

Prin apari†ia acestei fiße tehnice de observa†ii toate cele ante-
rioare îßi pierd valabilitatea.

DEPOZITARE
12 luni în locuri råcoroase ßi în ambalajul original, fårå de-
fec†iuni.
Proteja†i de înghe†!

AMBALARE
Gåle†i de plastic de 20 kg.

DATE TEHNICE
Baza dispersie apoaså de råßini 

sintetice cu umpluturi 
minerale ßi pigmen†i 

Densitate aprox. 1,6 kg/ dm3

Temperatura de utilizare: + 5°C - + 25°C  

Timp de uscare: aprox. 15 min.  

Rezisten†å la ploaie: dupå aprox. 24 de ore  

Cantitate utilizatå: aprox. 2,2 kg/ m2

pH: 9-10

Rezist la difuzia vaporilor: Sd: 0,26 m

Permeabilitate la apå: W=0,1 kg/ m2 x h0,5

Absorb†ia de apå la 24 h: < 7%

Aderen†å la suport: > 0,5 N/m2

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti:
- AT 016-04/477-2006 : ca produs aplicat separat;
- AT 016-04/570-2007 : în cadrul sistemului Ceresit-

Ceretherm.
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