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Ceresit

CE 33
Chit rosturi (alb, gri, culori)
Chit de rosturi pentru grosimi ale rostului pânå 5 mm la placåri ceramice

CARACTERISTICI
•
•
•
•
•

aspect fin
fårå contrac†ii
ußor de prelucrat
ußor de curå†at
prizå rapidå

DOMENII DE UTILIZARE
Rostuirea placårilor ceramice de pardoseli ßi pere†i, precum ßi a mozaicurilor din sticlå ßi por†elan, în interior în
spa†ii casnice aplicate pe suporturi rigide, nedeformabile.
Rosturile de dilata†ie, col†urile, precum ßi rosturile aflate la
îmbinarea pere†ilor ßi cele din jurul instala†iilor sanitare
se vor etanßa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit
CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
Adezivul cu care s-a efectuat placarea trebuie så fie suficient de tare ßi uscat (1 zi de la punerea în operå).
Rosturile trebuie curå†ate ßi despråfuite în prealabil.
În cazul placårilor cu plåci mate, poroase sau cu
suprafa†å sensibilå la zgâriere, se recomandå efectuarea
de probe în zone ferite pentru a se observa timpul de
spålare.
Rosturile trebuie så fie continue în sec†iune verticalå, chitul trebuie så påtrundå pânå la adeziv.

MOD DE APLICARE
CE 33 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece
ßi curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu
pale†i pânå la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri.
Pentru 5 kg CE 33 sunt necesari 1,6 l apå. Dupå 3 minute
se va amesteca din nou. Produsul nu se va amesteca cu
alte emulsii.
Aplicarea chitului se face cu ajutorul sculelor speciale
pentru chituit (gletuitor cu burete). Fasonarea rosturilor
proaspåt chituite se poate face dupå aproximativ 5 - 10
minute sau din momentul în care chitul începe så se
întåreascå, cu un burete umezit sau cu o gletiarå cu
burete normal.

Momentul fasonårii se alege în func†ie de tipul placårii
(absorbantå sau neabsorbantå) ßi temperatura de lucru,
pentru a evita scoaterea (spålarea) chitului din rost sau
întårirea acestuia pe suprafa†a plåcilor. Se recomandå
efectuarea de probe. Dupå întårirea suficientå a chitului
din rosturi se curå†å suprafe†ele cu apå curatå. În cazul în
care chitul nu se curå†å mecanic de pe suprafa†a plåcilor
(în special plåcile cu suprafa†a de uzurå poroaså), se
recomandå produsul Ceresit CL 55.
Placarea astfel chituitå este circulabilå dupå 24 ore.
La finisare, chitul nu se va solicita mecanic (ex. zgârierea
sau fasonare cu obiecte solide).
Notå:
CE 33 se foloseßte în condi†ii uscate ßi la temperaturi de
la 5˚ C la 30˚ C. Datele prezentate sunt ob†inute la 23˚C
ßi la o umiditate atmosfericå de 50 %. În condi†ii diferite,
întårirea ßi uscarea pot fi accelerate sau întârziate.
Pot apårea decoloråri în func†ie de capacitatea de
absorb†ie a marginilor plåcilor, de cantitatea de apå din
amestec ßi de viteza de uscare.
Ceresit CE 33 con†ine ciment ßi are loc o reac†ie alcalinå
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cu apa. De aceea se recomandå evitarea contactului cu
pielea ßi ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceßtia se vor spåla cu apå din abunden†å
ßi se va consulta medicul.

RECOMANDÅRI
Pentru chituirea acoperirilor ceramice expuse la agen†i
chimici se vor folosi alte produse Ceresit. Caracteristicile
prezentate se bazeazå pe experien†a ßi pe testele producåtorului. Totußi, acesta nu poate garanta asupra
condi†iilor specifice de lucru ßi recomandå, în cazul unor
dubii, efectuarea de teste.
Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului ßi modul recomandat de desfåßurare a
activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea
ßi pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor prezentate, lucrarea va fi executatå 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 recomandå efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

Consum orientativ:
Tip
Dimensiuni Lå†imea
placare
(mm)
rostului (mm)
Mozaic mijlociu 5/5
1,5 - 2

Consum
(kg /m2)
cca. 0,5

Faian†å

5/5

3

cca. 0,67

Faian†å

10,8/10,8

2

cca. 0,35

Faian†å

15/15

3

cca. 0,38

Faian†å

10/20

3

cca. 0,38

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG1.

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

AMBALARE
Saci de 5 kg (culori).

DATE TEHNICE
Densitate:

Aprox. 1,12 kg/ dm3

Raport de amestecare:

Cca. 1,6 l apå la 5 kg

Timp de punere în operå:

90 min.

Temperaturå de lucru:

Între +5° C ßi + 25° C

Circulabil:

Dupå 24 de ore

Stabilitate termicå:

Între -20° C ßi + 70° C

Modul de elasticitate:

Aprox. 15.000 N/ mm2

Culoarea:

25 culori

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/522-2006

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

