Ceresit

CT 127

Edi†ia
APRILIE
2008

Glet pentru finisaje fine la interior
Pe bazå de ciment alb. Alb, în strat sub†ire de max 2 mm, se foloseßte pentru
ob†inerea de suprafe†e netede pe pere†i ßi plafoane în interiorul clådirilor.
CARACTERISTICI
•
•
•
•
•

finisaj de mare calitate
de culoare alb - mat
grad mare de aderen†å
permeabil la vapori
timp mare de punere în operå

DOMENII DE UTILIZARE
Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafe†elor tencuite în mod tradi†ional ßi a suprafe†elor betoanelor, în strat de
max. 2 mm. Finisarea se face în mod tradi†ional prin ßlefuire cu
hârtie abrazivå. Suprafa†a gletuitå cu CT 127 va deveni perfect
netedå ßi de un alb imaculat astfel încât poate constitui ßi finisaj
final (poate råmâne nevopsitå). Dacå se doreßte, gletul poate fi
vopsit dupå uscare cu vopseluri de dispersie ßi chiar ßi cu cele
cu suport mineral.
Acest glet poate fi folosit în interiorul clådirilor în locuri uscate,
fårå umiditate permanentå.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ
CT 127 poate fi utilizat pe suprafe†e uscate, dense, rugoase ßi
curate, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitumuri, praf).
Se aplicå pe beton, tencuialå tradi†ionalå, vopseluri (rezistente),
plåci de gips-carton, gips-fibrå, înlocuitori de lemn ßi altele.
Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlåturate. Zugråvelile
pe bazå de cleiuri sau var vor fi obligatoriu înlåturate în totalitate, vor fi råzuite dupå o udare prealabilå ßi apoi spålate cu
apå. Suprafe†ele din beton ßi tencuialå tradi†ionalå pot fi
reparate cu mortarul Ceresit CT 85 ßi egalizate cu gletul de ipsos
Ceresit CT126. Suprafe†ele lucioase pe care au fost aplicate
vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier ßi apoi despråfuite. Suprafe†ele absorbante (ipsos, BCA, silica†i sau provenien†e lemnoase) vor fi grunduite cu Ceresit CT 17.

MOD DE APLICARE
CT 127 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. Dupå 10
minute se va amesteca din nou. A se re†ine cå viteza de amestecare trebuie så fie moderatå pentru a se evita antrenarea de
bule de aer în masa de ßpaclu.

Nu se vor folosi recipien†i ßi ustensile ruginite, murdare sau cu
urme de alte substan†e (vopsea, glet întårit, diluan†i etc).
Consisten†a amestecului va fi stabilitå în func†ie de condi†iile ßi
de tehnologiile de execu†ie ßi va fi påstratå pe tot timpul desfåßurårii activitå†ii respective.
Astfel preparat, gletul CT 127 se va aplica în strat uniform pe
suport cu fierul de glet. Straturile aplicate pe perete ßi uscate se
pot finisa foarte usor prin umezire cu apå ßi lisare cu fierul de
glet, astfel ob†inând o suprafa†å foarte finå aproape lucioaså.
De asemenea, dupå uscare suprafa†a poate fi ßlefuitå cu glasspapier înså se va ob†ine o suprafa†å mai asprå în func†ie de
mårimea granula†iei glasspapier-ului. Praful care se va aßeza
pe suprafa†å va fi måturat cu o måturicå moale. Se va executa
chituirea finalå a eventualelor neregularitå†i ßi apoi ßlefuirea
zonelor chituite.
Atât instrumentele cât ßi locurile care au fost murdårite cu acest
glet se vor spåla cu apå iar resturile întårite vor fi înlåturate
mecanic.
Materialul pregåtit dar neutilizat, poate fi påstrat timp de 24 h
într-un vas bine închis ßi apoi reutilizat
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Notå:
Lucrårile se vor face în condi†ii lipsite de umezealå, la o temperaturå a aerului ßi a suportului de 5-30° C. Toate datele
tehnice prezentate se referå la condi†ii de temperaturå de 20° C
ßi umiditate relativå a aerului de 60%. În alte condi†ii, parametrii materialului pot fi modifica†i. În cazul contactului materialului cu ochii, aceßtia se vor clåti din abunden†å cu apå ßi se va
solicita sfatul medicului.

RECOMANDÅRI
Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu poate
influen†a conditiile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii
neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încercåri proprii
de utilizare a produsului.

DEPOZITARE

DATE TEHNICE
Baza:

Amestec de adezivi polimeri
cu ciment alb ßi modificatori

Densitate:

1 kg/ dm3

Propor†ia amestecului:

8 l apå / 20 kg praf

Timp de punere în operå:

24 ore în recipient acoperit

Temperatura de
punere în operå:

5° C - 30° C

Consum orientativ:

0,4 - 1,2 kg/ m2

Aderen†å la suport:

> 5 Kgf/ cm2 (0,5 N/mm2)

Timp de uscare:

24 ore

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

AMBALARE
Saci de 20 kg.

Certificat de conformitate în sistemul IV de cåtre ICECON
Bucureßti

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

