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Система утеплення Ceresit ППС
На руж ная сте на до ма

Ce re sit CT 85, Ceresit CT 85 (Зима), Ceresit CT 85 Pro, 
Ceresit CT 85 Pro (Зима) (при мер но 5 кг/м2 сухой смеси),
клеящий раствор для пенополистирола Ce re sit CT 83, 
Ceresit CT 83 (Зима), Ceresit CT 83 Pro, Ceresit CT 83 Pro (Зима)
(при мер но 5 кг/м2 сухой смеси) или полиуретановый клей 
Ce re sit CT 84 Express (при мер но 125 мл/м2)

* Ceresit CT 15 – в слу чае при ме не ния си ли кат ной шту ка тур ки.
** Ceresit CT 15 silicone – в слу чае при ме не ния силиконовой шту ка тур ки.
*** Полимерцементные штукатурки можно окрашивать силикатной краской Ceresit CT 54, силиконовой Ceresit CT 48,
акриловыми Ceresit CT 44, СТ 42 или структурной акриловой краской Ceresit CT 40.

Пли ты из пе но по ли сти рола

Пластиковые дюбели

Ра створ Ce re sit CT 85, Ceresit CT 85 (Зима), Ceresit CT 85 Pro, 
Ceresit CT 85 Pro (Зима) (око ло 2 кг/м2 сухой смеси)

Сетка из стекловолокна со спе циаль ной
пропиткой (при мер но 1,1 м2/м2)

Ра створ Ce re sit CT 85, Ceresit CT 85 (Зима), Ceresit CT 85 Pro, 
Ceresit CT 85 Pro (Зима) (при мер но 2 кг/м2 сухой смеси
под шту ка ту ре ние и 3 кг/м2 сухой смеси под окра ши ва ние)

Кра ска грунтующая Ce re sit CT 16, Ceresit CT 16 Pro,
Ce re sit CT 15* или Ce re sit CT 15 silicone** (при мер но 0,3 л/м2)

Декоративный слой штукатурки или красок Ce re sit
или Сeresit Visage

CT 35 (зерно 2,0 мм) (око ло 2,8 кг/м2)
СТ 35 (зер но 2,5 мм) (око ло 3,5 кг/м2)
СТ 35 (зер но 3,5 мм) (око ло 4,9  кг/м2)
СТ 36 (зер но 2,0 мм) (око ло 2,0–5,0 кг/м2)
СТ 137 (зер но 1,5 мм) (око ло 2,0 кг/м2)
СТ 137 (зер но 2,5 мм) (око ло 4,2 кг/м2)
СТ 77 (зер но 0,8–1,2 мм) (око ло 3,0 кг/м2)
СТ 77 (зер но 1,2–1,6 мм) (око ло 3,8 кг/м2)
СТ 77 (зер но 1,4–2 мм) (око ло 4,5 кг/м2)
СТ 60 (зер но 1,0, 1,5 и 2,5 мм) (око ло 1,7–2,0, 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 63 (зер но 3,0 мм) (око ло 4,2–4,5 кг/м2)
СТ 64 (зер но 2,0 мм) (око ло 2,7–3,0 кг/м2)
СТ 174 (зерно 1,5 мм) (около 2,5 - 2,8 кг/м2)
СТ 175 (зерно 2,0 мм) (около 2,7 - 3,0 кг/м2)
СТ 72 (зер но 1,5 и 2,5 мм) (око ло 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 73 (зер но 2 и 3 мм) (око ло 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 74 (зер но 1,5 и 2,5 мм) (око ло 2,8–3,5 и 3,9–4,2 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 75 (зер но 2 и 3 мм) (око ло 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 40 кра ска ак ри ло вая структурная
СТ 42, 44 кра ска ак ри ло вая
СТ 48 кра ска си ли ко но вая
СТ 54 кра ска си ли кат ная

По ли мер це мент ные
штукатурки***:

Ак ри ло вые штукатурки:

Силикон-силикатные 
штукатурки:

Си ли кат ные штукатурки:

Си ли ко но вые штукатурки:

Кра ски:

Декоративно-мозаичные
полимерные штукатурки:
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На руж ная сте на до ма

Ра створ Ceresit CT 180 Pro, Ceresit CT 180 Pro (Зима), 
Ce re sit CT 190, Ceresit CT 190 (Зима), Ceresit CT 190 Pro, 
Ceresit CT 190 Pro (Зима) (при мер но 5 кг/м2 сухой смеси)

Ми не ра ло ват ные пли ты

Ра створ Ce re sit CT 190, Ceresit CT 190 (Зима), Ceresit CT 190 Pro,
Ceresit CT 190 Pro (Зима) (око ло 3 кг/м2 сухой смеси)

Ра створ Ce re sit CT 190, Ceresit CT 190 (Зима), Ceresit CT 190 Pro,
Ceresit CT 190 Pro (Зима) (око ло 3 кг/м2 сухой смеси)

Сетка из стекловолокна со спе циаль ной
пропиткой (при мер но 1,1 м2/м2)

Грун тую щая кра ска Ce re sit CT 16, Ceresit CT 16 Pro, 
Ce re sit CT 15* или Ce re sit CT 15 silicone**
(при мер но 0,3 л/м2)

Декоративный слой из штукатурок или красок Ce re sit

По ли мер це мент ные
штукатурки***:

Си ли кат ные штукатурки:

Силикон-силикатные 
штукатурки: 

Декоративно-мозаичные
полимерные штукатурки:

Си ли ко но вые штукатурки:

* Ceresit CT 15 – в слу чае при ме не ния си ли кат ной шту ка тур ки.
** Ceresit CT 15 silicone – в слу чае при ме не ния си ли коновой шту ка тур ки.
*** По ли мер це мент ные шту ка тур ки мож но окра ши вать си ли кат ной кра ской Ceresit CT 54, си ли ко но вой Ceresit CT 48.

Система утеплення Ceresit МВ

СТ 35 (зерно 2,0 мм) (око ло 2,8 кг/м2)
СТ 35 (зер но 2,5 мм) (око ло 3,5 кг/м2)
СТ 35 (зер но 3,5 мм) (око ло 4,9 кг/м2)
СТ 36 (зер но 2,0 мм) (око ло 2,0–5,0 кг/м2)
СТ 137 (зер но 1,5 мм) (око ло 2,0 кг/м2)
СТ 137 (зер но 2,5 мм) (око ло 4,2 кг/м2)
СТ 77 (зер но 0,8–1,2 мм) (око ло 3,0 кг/м2)
СТ 77 (зер но 1,2–1,6 мм) (око ло 3,8 кг/м2)
СТ 77 (зер но 1,4–2 мм) (око ло 4,5 кг/м2)

СТ 174 (зерно 1,5 мм) (около 2,5 - 2,8 кг/м2)
СТ 175 (зерно 2,0 мм) (около 2,7 - 3,0 кг/м2)

СТ 72 (зер но 1,5 и 2,5 мм) (око ло 2,5–2,8 и 3,9–4,2 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 73 (зер но 2 и 3 мм) (око ло 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 74 (зер но 1,5 и 2,5 мм) (око ло 2,8–3,5 и 3,9–4,2 кг/м2 со от вет ствен но)
СТ 75 (зер но 2 и 3 мм) (око ло 2,7–3,0 и 4,2–4,5 кг/м2 со от вет ствен но)

Пластиковые дюбели
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ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до металевих 
та пластмасових виробів
тріщиностійка
водостійка
морозостійка
швидко твердне

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CX 5 призначена для закріплення дрібних буді-
вельних елементів із металів та пластмас у бетоні, кам’яній
кладці, цементно-піщаній штукатурці, а також для усунення
протікання крізь тріщини, отвори та пробоїни в будівельних
конструкціях.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням розчинової суміші
основу очищують від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, що знижують адгезію розчину до основи. Слід ви-
далити всі нерівності та неміцні ділянки основи і зволожити її.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) та інтенсивно перемішати до отримання
однорідної маси без грудок. Використання розчинової суміші
можливе протягом 4 хвилин. Кількість води підбирають залеж-
но від мети застосування.
Пластична консистенція
Для кріплення металевих і пластикових будівельних елемен-
тів, заповнення порожнин, отворів, тріщин і пробоїн, при усу-
ненні протікання затворити суху суміш Ceresit CX 5 водою 
в пропорції 0,25 л води на 1 кг сухої суміші.
Рідка консистенція
Для заповнення отворів у монолітних перекриттях і підлозі, 
а також заповнення шпурів під анкери затворити суху суміш
Ceresit CX 5 водою в пропорції 0,33 л води на 1 кг сухої су-
міші.
Розчинова суміш із додаванням заповнювача
Для заповнення тріщин завширшки понад 20 мм у суміш 
Ceresit CX 5 слід також додати заповнювач у пропорції 1:1,

після чого затворити водою та приготувати розчинову суміш
необхідної консистенції. Додавання заповнювача не
впливає на час схоплювання, але знижує показники
міцності розчину.
Для закладення пробоїн необхідно приготувати розчинову
суміш пластичної консистенції. У момент початкового схоплю-
вання приготовану порцію розчинової суміші вдавити в про-
боїну чи отвір і утримувати до повного затвердіння (5 хвилин).
Схоплювання розчинової суміші починається приблизно че-
рез 4 хвилини після приготування незалежно від консистенції.
Залишки розчинової суміші видалити за допомогою води, не
допускаючи затвердіння розчину.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +20 ± 2 °С та відносній вологості повітря 55 ± 5%.
За інших умов час схоплювання та тверднення може змінити-
ся. При використанні розчинової суміші за інших темпера-
турних умов необхідно використовувати для її приготування
теплу чи холодну воду. Забороняється змішувати з іншими мі-
неральними та полімерними в’яжучими та модифікуючими
добавками.

СX 5
Швидкотвердіюча суміш 
для анкерування
Розчинова суміш для анкерування та кріплення різних будівельних 
елементів у бетоні, кам’яній кладці (час тверднення – 5 хв).



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

При використанні заповнювача необхідно враховувати змі-
ну властивостей розчинової суміші та розчину. Суміш для
анкерування Ceresit CX 5 містить цемент, і в момент
гідратації відбувається лужна реакція, тому при ро-
боті необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно
промити їх водою та звернутися за допомогою до
лікаря.
Під час замішування суміші водою та в процесі
тверднення її температура підвищується.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім вищезазначеної інформації про способи застосування
матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинною норма-
тивною документацією. У випадку застосування матеріалу 
в інших умовах слід самостійно провести тестові випробу-
вання або звернутися за консультацією до виробника. Для
анкерування різних будівельних елементів в умовах екстре-
мальних навантажень, при заповненні великих об’ємів не-
обхідно використовувати інші матеріали групи Ceresit CX.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit CX 5 фасується у відра по 2 кг та в мішки по 5 кг
і 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементів із мінеральними 

наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата води для приготування 
розчинової суміші:
- пластична консистенція: 6,25 л води на 25 кг сухої суміші;

0,5 л води на 2 кг сухої суміші 
- рідка консистенція: 8,25 л води на 25 кг сухої суміші;

0,66 л води на 2 кг сухої суміші 
Час використання 
розчинової суміші: близько 4 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Межа міцності 
на розтягування при згині:
- через 6 годин: не менше 2 МПа
- через 24 години: не менше 2,5 МПа
- через 28 діб: не менше 8 МПа
Межа міцності на стискання:
- через 6 годин: не менше 10 МПа
- через 24 години: не менше 20 МПа
- через 28 діб: не менше 40 МПа
Витрата розчинової суміші: близько 1,7 кг на 1 л 

заповненого об’єму 

Ceresit CX 5 Ц.1.АН1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CX 5 зазначе-
ним технічним характеристикам за умови виконання правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них технічним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до металу і бетону
тріщиностійка
водостійка
морозостійка
швидкотвердіюча

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СX 15 призначена для монтажу та анкеруван-
ня устаткування і будівельних конструкцій в основах фунда-
ментів, заповнення монтажних зазорів, улаштування вирів-
нюючих «подушок» під будівельні конструкції і устаткування
(балки, рейки, рами тощо), замонолічування з’єднань буді-
вельних елементів і заповнення зазорів шириною від 20 мм
до 50 мм. При ширині зазору між конструкцією і основою від
50 мм до 100 мм у розчинову суміш слід увести 25% запов-
нювача фракції 4–8 мм. 
Розчин суміші Ceresit CХ 15 швидко набирає міцність і відзна-
чається високими показниками міцності вже в першу добу
експлуатації.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням розчинової
суміші основа очищається від пилу, напливів, масляних плям
та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи.
Всі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити, а са-
му основу – зволожити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) у пропорції 2 л води на 25 кг сухої суміші
й інтенсивно перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою
або в бетономішалці. Потім, залежно від глибини й ширини
зазорів, у приготовану розчинову суміш додати додаткову
кількість води (у межах 0,9 л), регулюючи таким чином кон-
систенцію, і знову перемішати. Використання розчинової су-
міші можливе протягом 60 хвилин. При виконанні робіт необ-
хідно стежити за тим, щоб заповнюваний зазор мав ширину
не менше 20 мм. Залишки розчинової суміші видалити за до-
помогою води, не допускаючи затвердіння розчину. Розчин
слід берегти від пересихання протягом 48 годин. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря 55 ± 5%. За
інших умов час схоплювання та твердіння може змінитися.
При використанні заповнювача необхідно враховувати, що
його якість впливає на міцність розчину. Не допускається при-
сутність у заповнювачі глинистих, мулистих та інших вклю-
чень. Заповнювач повинен бути чистим. 
При роботі з розчиновою сумішшю необхідно враховувати,
що при твердінні вона трохи збільшується в об’ємі. Суміш
Ceresit СХ 15 містить цемент, і в момент гідратації на-
ступає лужна реакція, тому при роботі необхідно
захищати очі та шкіру. У разі потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою 
і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації щодо застосування суміші
для монтажу та анкерування, під час роботи з нею потрібно
керуватися чинними нормативними документами. У випадку
використання матеріалу в інших умовах необхідно самостій-
но провести тестові випробування або звернутися за кон-
сультацією до виробника. 

СX 15
Суміш для монтажу та анкерування
Розчинова суміш для монтажу та анкерування різних будівельних елементів
і устаткування в бетонних основах (ширина зазору від 20 мм до 50 мм).
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ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СХ 15 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементів і добавок
Пропорція води 
для приготування
розчинової суміші: до 2,9 л води на 25 кг сухої 

суміші
Час використання 
розчинової суміші: близько 60 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5° C до +30 °C
Межа міцності 
на розтягування при згині:
- через 1 добу: не менше 3,5 МПа
- через 7 діб: не менше 5,5 МПа
- через 28 діб: не менше 7 МПа
Межа міцності на стискання:
- через 1 добу: не менше 40 МПа
- через 7 діб: не менше 55 МПа
- через 28 діб: не менше 60 МПа
Усад ка: не біль ше 1 мм/м
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Витрата суміші: близько 2,0 кг/л

заповненого об’єму

Ceresit CX 15 Ц.1.МН1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СХ 15 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які
наведені в даному технічному описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання матеріалу, а та-
кож за його застосування в інших цілях і умовах, не перед-
бачених технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до основи 
тріщиностійка 
водостійка 
водонепроникна
швидкотверднуча 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СX 1 призначена для усунення протікання води
крізь тріщини, отвори та пробоїни в будівельних конструкці-
ях. Застосовується для усунення протікання води в бетонних
водопроводах. Через три хвилини розчин готовий сприйма-
ти технологічні навантаження. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням розчинової суміші
основу необхідно очистити від пилу, напливів, масляних плям
та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи.
Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) в пропорції 3:1 та інтенсивно переміша-
ти до отримання однорідної маси без грудок. Використання
розчинової суміші можливе протягом 1 хвилини. Приготов-
леним розчином у момент тужавлення швидко заповнюють
протоки конструкції. При сильному напорі води допускаєть-
ся використання Ceresit CX 1 у сухому вигляді. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °С та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах час тужавлення та твердіння розчинової може зміни-
тися. 
При використанні розчинової суміші в інших температурних
умовах необхідно застосовувати для її приготування теплу чи
холодну воду. Забороняється змішувати з іншими в’яжучими,
полімерними зв’язувальними та модифікуючими добавками. 

Суміш Ceresit СХ 1 містить цемент, у момент гідрата-
ції відбувається лужна реакція, тому при роботі не-
обхідно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння
розчинової суміші в очі слід негайно промити їх во-
дою та звернутися за допомогою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними
нормативними документами. У разі сумніву у властивостях
матеріалу чи сфері його застосування необхідно самостій-
но провести випробування чи звернутися за консультацією
до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях – 
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СХ 1 фасується у відра по 6 кг. 

СX 1
Швидкотверднуча ремонтна суміш
Розчинова суміш для усунення протікання води крізь тріщини, отвори та
пробоїни в будівельних конструкціях (час твердіння – 3 хвилини).
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементів 
Насипна вага: 1,32 кг/дм3

Час використання 
розчинової суміші: близько 50 секунд 
Початок тужавлення 
розчинової суміші: 1 хвилина 
Кінець тужавлення 
розчинової суміші: 3 хвилини 
Температура основи 
при застосуванні 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші: 0,3 л води на 1 кг сухої суміші 
Міцність на стискання: 
- через 6 годин: не менше 12,5 МПа 
- через 1 добу: не менше 18,0 МПа 
- через 28 діб: не менше 35,0 МПа 
Міцність на згин: 
- через 6 годин: не менше 2,0 МПа 
- через 1 добу: не менше 3,0 МПа 
- через 28 діб: не менше 8,0 МПа 
Витрата розчинової суміші: близько 1,6 кг/дм3

заповненого об’єму 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СХ 1 вказаним
технічним характеристикам при виконанні правил транспор-
тування, зберігання, приготування та нанесення, наведених 
у даному технічному описі. Виробник не несе відповідальнос-
ті за неправильне використання матеріалу, а також за його
застосування в інших цілях та умовах, не передбачених тех-
нічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

високоміцна
тріщиностійка
армована мікроволокнами
швидкотверднуча
висока адгезія до бетону
водостійка, морозостійка
стійка до впливу солей
водонепроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Приз на че на для відновлення несучої здатності та ремонту ло-
кальних пошкоджень за лі зо бе тон них і бе тон них бу ді вель них
кон струк цій. За сто со ву єть ся для ви рів ню ван ня по вер хонь
кон струк цій та ви пра влен ня їх ніх де фек тів, зо кре ма для за лі -
зо бе тон них кон струк цій ба сей нів, ре зер вуа рів то що ша ром
від 30 до 100 мм зав тов шки за одне нанесення. У ра зі ви рів -
ню ван ня більш гли бо кої не рів но сті ре ко мен ду єть ся  до да ва ти
до 30% фрак ціо но ва но го гра ніт но го від сі ву фрак ції  2–8 мм.
Не за сто со ву ва ти для ре мон ту це мент но-вап ня ко вих, це -
мент но-пі ща них, гіп со вих та ін ших шту ка ту рок, в яко сті шту -
ка тур ки по основах із це гли, каме ню, лег ко го бе то ну то що.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою, міц ною,
без ви ди мих руй ну вань. Міц ність ос но ви має бу ти не мен ше
30 МПа. Пе ред за стос уван ням роз чи но вої су мі ші ос но ву по-
т ріб но очи сти ти від ре чо вин, що пе реш ко джа ють ад ге зії, та -
ких як жир, ма с ло, олі фа, ма сти ка тощо. Неміц ні, крих кі ді -
лян ки ос но ви ви да ли ти меха ніч ним шля хом.
Основи перед нанесенням вирівнюючого шару обробляють-
ся адгезійним розчином Ceresit CD 22 + 6% Ceresit CC 81 +
14% води, який наноситься щіткою. Нано си ти ремонт ну су-
міш Ceresit CD 22 на сві жий адге зій ний шар.

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °С) з роз ра хун ку 0,14–0,15 л во ди на 1 кг су -
хої су мі ші і перемішати до от ри ман ня од но рід ної ма си без

гру док за до по мо гою низь ко о бо рот ного дриля з нас ад кою
або за до по мо гою мі шал ки. По тім роз чи но ва су міш ви три -
му єть ся про тя гом 3 хви лин, пі сля чо го зно ву її тре ба пе ре мі -
ша ти. Ви ко ри стан ня роз чи но вої су мі ші мо жли ве про тя гом
45 хви лин. Готова роз чи но ва су міш на но сить ся на по верх ню
кон струк ції завтовшки від 30 до 100 мм за до по мо гою ме та -
ле во го шпа те ля, терт ки в 2–3 шари за принципом «мокре на
мокре». Захищати контактний шар і ремонтну суміш від
швидкого висихання.
Не за твер ді лий ма те рі ал із по верх ні кон струк ції мож на ви да -
ли ти за до по мо гою шпа те ля і про ми ти во дою. За твер ді лий
роз чин ви да ляєть ся тіль ки ме ха ніч ним шля хом. 

ПРИМІТКИ
Ро бо ти слід ви ко ну ва ти в су хих умо вах при тем пе ра ту рі ос -
но ви від +5 °C до +30 °С. Усі вищевикладені рекомендації
ефективні при температурі +20 ± 2 °C та відносній вологості
повітря 55 ± 5%. В ін ших умо вах тех но ло гіч ні па ра ме три мо -
жуть змі ни ти ся.
Забо ро няєть ся змі шу ва ти з ін ши ми в'яжу чи ми та мо ди фі кую -
чи ми до бав ка ми.

СD 22
Круп но зер ни ста 
ре монт но-від но влю валь на су міш
Розчинова суміш для від но влен ня несучої здатності, а також для ремонту
ло каль них по шко джень та ви рів ню вання за лі зо бе тон них і бетонних 
кон струк цій все ре ди ні й зов ні бу ді вель (30–100 мм).
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Ce re sit CD 22 мі стить це мент і при взаємодії з водою
дає луж ну ре ак цію, то му під час ро бо ти тре ба бе -
рег ти очі та шкі ру. У ра зі потрапляння роз чи но вої
су мі ші в очі тре ба ві дра зу про ми ти їх во дою і звер -
ну ти ся по до по мо гу до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Окрім ви ще на ве де ної ін фор ма ції про за стос уван ня 
Ce re sit CD 22, пот ріб но ке ру ва ти ся чин ною нор ма тив ною
до ку мен та цією на від но влен ня бу ді вель них кон струк цій. 
У ра зі ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо вах, не заз на че них 
у тех ніч но му опи сі, слід са мо стій но здій сни ти пе ре вір ку
або звер ну ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій зак ри тій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то влен ня, вка за ної на упа ков ці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Ce re sit CD 22 фа су єть ся в міш ки по 25 кг. 

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Ос но ва: суміш цементу з мі не раль ни ми

на пов ню ва ча ми та ор га ніч ни ми
до бав ка ми

Ко лір: сі рий
Роз мір наповнювача : до 5,0 мм
Ви тра та во ди 
для при го туван ня
роз чи но вої су мі ші: 3,5–3,75 л во ди 

на 25 кг сухої суміші
Час ви ко ри стан ня: 45 хв
Тем пе ра ту ра за стос уван ня: від +5 °С до +30 °С
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °С до +70 °С
Усад ка: не біль ше 1,2 мм/м
Морозостійкість: не менше 75 циклів
Ви тра та: 2,0 кг/м2 на 1 мм тов щи ни ша ру

та 2,0 кг/дм3 за пов ню ва но го 
об'єму

Ceresit CD 22 Ц.1.РМ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність Ce re sit CD 22 вка за ним тех -
ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил транспорту-
вання, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня, що на ве де ні 
в да но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра -
виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її за стос уван ня в ін -
ших цілях та умо вах, не пе ред ба че них да ним опи сом. Із мо -
мен ту по яви цьо го тех ніч но го опи су всі по пе ред ні ста ють не -
дій сни ми. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зручна та проста в застосуванні
швидко твердне 
високоміцна
тріщиностійка
гідрофобна
армована мікроволокнами
висока адгезія до основ 
із залізобетону та бетону 
стійка до впливу солі

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для улаштування адгезійних шарів при ремонті
та відновленні залізобетонних і бетонних будівельних кон-
струкцій із товщиною шару від 3 до 5 мм. Застосовується як
штукатурка та шпаклівка при вирівнюванні бетонних і залі-
зобетонних поверхонь із товщиною шару від 3 до 10 мм. 
Не застосовувати для ремонту цементно-вапняних, цемен-
тно-піщаних, гіпсових та інших штукатурок, як штукатурку
по основах із цегли, каменю, легкого бетону і т. д. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Міцність основи має бути не менше
30 МПа. Перед застосуванням розчинової суміші основу
слід очистити від речовин, що знижують адгезію, таких як
жир, масло, оліфа, мастика. Неміцні, крихкі ділянки поверхні
основи видалити механічним шляхом. Бетонну основу необ-
хідно змочити чистою водою до її повного насичення. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) із розрахунку 3,2–3,5 л води на 25 кг
сухої суміші та перемішати до отримання однорідної маси
без грудок за допомогою низькообертового дриля з насад-
кою чи мішалки. Потім розчинову суміш витримати протя-
гом 3 хвилин, після чого знову перемішати. Використання
розчинової суміші можливе протягом 45 хвилин. 
У якості адгезійного матеріалу готова розчинова суміш на-
носиться тонким шаром за допомогою щітки. Наступний шар

розчину в якості штукатурки наноситься за принципом «мок-
ре на мокре» за допомогою шпателя чи терки. Залишки роз-
чинової суміші слід видалити з поверхні бетону за допомо-
гою води. Затверділий розчин можна видалити механічним
шляхом. 

ПРИМІТКИ
Забороняється змішувати з іншими в’яжучими, з’єднувальни-
ми та модифікуючими добавками. Роботи слід виконувати при
температурі основи від +5 °С до +30 °С. Усі вищевикладені
рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °С та віднос-
ній вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час утворення
корки, тужавлення та твердіння розчинової суміші може змі-
нитися. 
Ceresit CD 23 містить цемент, у момент гідратації
відбувається лужна реакція, тому під час роботи
необхідно захищати очі та шкіру. У випадку по-
трапляння суміші в очі слід негайно промити їх во-
дою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування 
Ceresit CD 23, при роботі з матеріалом слід керуватися
чинною нормативною документацією на відновлення буді-

СD 23
Дрібнозерниста ремонтно-
відновлювальна суміш
Для улаштування адгезійних шарів і вирівнювання поверхонь 
при відновленні залізобетонних і бетонних будівельних конструкцій. 
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вельних конструкцій. У разі використання матеріалу в умо-
вах, не вказаних у даному технічному описі, необхідно са-
мостійно провести випробування чи звернутися за кон-
сультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit CD 23 фасується в мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: цемент із мінеральними 

наповнювачами та 
органічними добавками 

Колір: сірий 
Густина: близько 1,45 кг/дм3

Розмір часточок наповнювача: до 1 мм 
Витрата води для приготування 
розчинової суміші: 3,75 л води на 25 кг 

Ceresit CD 23 
Час приготування 
розчинової суміші: близько 3 хвилин 
Час використання 
розчинової суміші: 45 хвилин 
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °С 
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °С 
Адгезія розчину 
до бетонних основ: не менше 2,4 МПа 
Міцність на стиск: 
- через 2 дні: 15 МПа 
- через 7 днів: 33 МПа 
- через 28 днів: не менше 40 МПа 
Міцність на вигин: 
- через 2 дні: 5 МПа 
- через 7 днів: 6,9 МПа 
- через 28 днів: 8 МПа
Усадка: не більше 1,2 мм/м 
Витрата: 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини

шару 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СD 23 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення,
наведених у даному технічному описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання матеріалу, а та-
кож за його застосування в інших цілях та умовах, не перед-
бачених технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

високоміцна
тріщиностійка
швидко твердне 
гідрофобна
паропроникна
морозостійка 
стійка до дії розморожувальних 
солей 
висока адгезія до основ 
армована мікроволокнами
зручна та проста в застосуванні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CD 24 призначена для ремонту та підготовки
під оздоблення бетонних і залізобетонних основ, у тому чис-
лі об’єктів транспортного будівництва, що піддаються впливу
навантажень РСС I, РСС II та РСС III. Ефективна при ремонті
тріщин, раковин, каверн та інших локальних дефектів на по-
верхні залізобетонних і бетонних основ товщиною шару до
5 мм. Не застосовувати для вирівнювання та ремонту основ
із легкого бетону. 
Ceresit CD 24 є складовим елементом системи відновлення та
захисту бетону Ceresit ПЦБ. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Міцність основи повинна бути не менше
20 МПа. Перед застосуванням розчинової суміші основу не-
обхідно очистити від речовин, що знижують адгезію, таких як
жир, масло, оліфа, мастика та інших, що зменшують зчеп-
лення з основою. Відшаровані та неміцні ділянки поверхні ос-
нови видалити механічним шляхом. Бетонна поверхня має
бути шорсткою та пористою. Бетонну основу необхідно зво-
ложити чистою водою, уникаючи утворення мокрих плям, піс-
ля чого на ледь вологу поверхню слід нанести адгезійний шар
Ceresit CD 30. Полімерцементну шпаклівку Ceresit CD 24 на-
носять на злегка вологий адгезійний шар, але не раніше ніж
через 30–60 хвилин. У випадку перевищення вказаного ча-
су необхідно знову нанести адгезійний шар, попередньо пе-
реконавшись, що раніше нанесений шар повністю висох. 

При нанесенні Ceresit CD 24 на шар ремонтного розчину
Ceresit CD 22 чи Ceresit СD 25 поверхню слід достатньо зво-
ложити. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) із розрахунку 5,0 л води на 25 кг сухої
суміші та інтенсивно перемішати за допомогою низькообер-
тового дриля до отримання однорідної маси без грудок. По-
тім необхідно зачекати 3 хвилини та знову перемішати роз-
чинову суміш. Приготовану розчинову суміш необхідно ви-
користати протягом 45 хвилин. Розчинову суміш за допомо-
гою металевого шпателя нанести на вологу основу та рівно-
мірно розподілити по всьому об’єму відновлюваної ділянки
конструкції. Надлишок розчинової суміші видалити, інстру-
мент очистити від розчину водою. Затверділий розчин мож-
на видалити лише механічним шляхом. За нормальних клі-
матичних умов фарбування чи нанесення декоративних по-
криттів (що не містять гіпс) можна починати через 3 доби. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості повітря 50%. Необхідно уни-
кати надто швидкого висихання розчину під дією сонячних
променів і протягів, а також захищати свіжопокладені шари

СD 24
Полімерцементна шпаклівка
Розчинова суміш для ремонту та підготовки бетонних і залізобетонних
основ під оздоблення.
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розчину від дощу до повного висихання. Усі вищевикладені
рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °С та від-
носній вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужав-
лення та твердіння розчинової суміші може змінитися. 
Забороняється змішувати з іншими в’яжучими, зв’язуваль-
ними та модифікуючими добавками. 
Суміш Ceresit CD 24 містить цемент, у момент гідра-
тації відбувається лужна реакція, тому при роботі
необхідно захищати очі та шкіру. У разі потрап-
ляння розчинової суміші в очі слід негайно промити
їх водою та звернутися за допомогою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Із метою уникнення аерації розчинової суміші для її приготу-
вання слід використовувати електродриль з обертами не
більше 600 об/хв. У період висихання та тужавлення розчи-
нової суміші її необхідно захищати від прямих сонячних про-
менів і впливу мінусових температур, а під час виконання ро-
біт виключити потрапляння дощу чи снігу. 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами та типовою технологічною картою на від-
новлення та захист бетонних і залізобетонних конструкцій.
У разі використання матеріалу в інших умовах необхідно са-
мостійно провести випробування чи звернутися за консуль-
тацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit CD 24 фасується в мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами, органічними
модифікаторами та армуючи-
ми волокнами 

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші: 5,0 л води на 25 кг сухої 

суміші 
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °С 
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °С 
Міцність зчеплення 
з основою (повітряно-сухі умови): не менше 2 МПа 
Морозостійкість: не менше 300 циклів 
Час використання 
розчинової суміші: не більше 45 хв
Межа міцності 
на розтягування при згині: 
- через 7 діб: не менше 4 МПа 
- через 28 діб: не менше 7,5 МПа 
Межа міцності на стиск: 
- через 1 добу: не менше 13 МПа 
- через 7 діб: не менше 22 МПа 
- через 28 діб: не менше 30 МПа 
Усадка: не більше 1,2 мм/м 
Витрата* сухої суміші: близько 2,0 кг/м2 на 1 мм 

товщини шару 
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, група Ц.1. РМ 2 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СD 24 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення,
наведених у даному технічному описі та типовій технологіч-
ній карті на відновлення та захист бетонних і залізобетонних
конструкцій. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

швидко твердіє 
високоміцний 
паропроникний 
водостійкий 
морозостійкий 
стійкий до дії розморожувальних 
солей 
висока адгезія до металу та бетону 
зручний і простий у застосуванні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Полімерцементний розчин Ceresit CD 30 призначений для ан-
тикорозійного захисту сталевої арматури, а також застосову-
ється як адгезійний шар для бетонних і цементних основ при
нанесенні ремонтних сумішей Ceresit СD 25 або Ceresit СD 22
і полімерцементної шпаклівки Ceresit СD 24 під оздоблення
при виконанні робіт із ремонту залізобетонних конструкцій,
у тому числі об’єктів транспортного будівництва, що підда-
ються впливу навантажень РСС I, РСС II та РСС III. 
Ceresit CD 30 є складовим елементом системи відновлення та
захисту бетону Ceresit ПЦБ. 
Застосовується при виконанні комплексних ремонтів бетон-
них і залізобетонних конструкцій, викликаних тривалою екс-
плуатацією чи руйнуваннями під впливом механічних наван-
тажень і корозійних процесів – збірно-монолітні каркасні
конструкції, підпірні стінки, резервуари (у тому числі для стіч-
них вод), монолітні конструкції (у тому числі басейни), балко-
ни, колони тощо. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Міцність основи повинна бути не менше
20 МПа. Перед застосуванням розчинової суміші основу не-
обхідно очистити від речовин, що знижують адгезію, таких
як жир, масло, оліфа, мастика та інших, що зменшують зчеп-
лення з основою. Відшаровані та неміцні ділянки поверхні
основи видалити механічним шляхом. Бетонна поверхня має
бути шорсткою та пористою. Арматурні стрижні слід очисти-
ти від бетону та продуктів корозії до металічного блиску
(ступінь очищення – Sa 2,5) із застосуванням піскострумин-

ної обробки чи іншим способом, що забезпечує необхідний
ступінь очищення. 
У разі нанесення Ceresit CD 30 на шар ремонтного розчину
Ceresit CD 25 чи Ceresit СD 22 поверхню достатньо зволо-
жити. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) із розрахунку 6,75 л води на 25 кг сухої
суміші та інтенсивно перемішувати протягом 5 хвилин за до-
помогою низькообертового електродриля з насадкою до от-
римання однорідної маси без грудок. Потім необхідно заче-
кати 2 хвилини та знову перемішати розчинову суміш протя-
гом 30–45 секунд. Приготовану розчинову суміш необхідно
використати протягом 60 хвилин. 
Корозійний захист арматури
Розчинову суміш Ceresit СD 30 рівномірно, без пропусків, на-
нести щіткою на арматурні стрижні, попередньо очищені від
іржі, за два робочі проходи. У процесі нанесення першого
шару необхідно стежити за тим, щоб поверхні арматурних
стрижнів були вологими. Другий антикорозійний шар можна
наносити приблизно через 3 години після затвердіння пер-
шого шару. Корозійний захист арматури із застосуванням
Ceresit СD 30 повинен виконуватися не пізніше ніж через 3 го-

СD 30
Полімерцементний адгезійний 
і антикорозійний розчин
Розчинова суміш для антикорозійного захисту арматури й адгезійного 
шару при ремонті бетонних і залізобетонних конструкцій.
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дини після очищення арматурних стрижнів. Після повного за-
твердіння другого шару (приблизно через 24 години) можна
наносити ремонтні суміші Ceresit СD 25 або Ceresit СD 22.
Адгезійний шар (без оголення арматури)
Підготовлену бетонну основу необхідно зволожити чистою во-
дою, уникаючи утворення мокрих плям, після чого на зволоже-
ну поверхню жорсткою щіткою нанести адгезійний шар, вти-
раючи розчинову суміш Ceresit СD 30 в оброблювану повер-
хню. Полімерцементну шпаклівку Ceresit СD 24 (при шарі до 
5 мм) або ремонтний розчин Ceresit СD 25 (при шарі 5–15 мм)
наносять на ледь вологий адгезійний шар, але не раніше ніж
через 30–60 хвилин. У разі перевищення зазначеного часу
необхідно знову нанести адгезійний шар, попередньо переко-
навшись, що раніше нанесений шар повністю висох.
Адгезійний шар (при оголенні арматури)
У разі нанесення адгезійного шару на бетонну поверхню 
з оголенням арматури спочатку слід виконати роботи з під-
готовки поверхні, зазначені вище, а потім готовий розчин 
Ceresit СD 30 нанести пензлем або жорсткою щіткою на під-
готовлену бетонну основу та зачищену арматурну сталь.
Наступні шари ремонтної суміші системи Ceresit ПЦБ повин-
ні бути нанесені протягом 30–60 хвилин. У разі перевищен-
ня зазначеного часу контактний шар необхідно нанести
знову, але лише після остаточного затвердіння попередньо-
го шару. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості нижче 80%. Необхідно уника-
ти надто швидкого висихання розчину під дією сонячних про-
менів і протягів, а також захищати свіжонанесений шар від
дощу до повного висихання. Усі вищевикладені рекомендації
ефективні при температурі +20 ± 2 °С та відносній вологості
повітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення та твердіння
розчинової суміші може змінюватися. 
Забороняється змішувати з іншими в’яжучими, зв’язувальни-
ми та модифікуючими добавками. 
Суміш Ceresit CD 30 містить цемент, у момент гідра-
тації відбувається лужна реакція, тому при роботі
необхідно захищати очі та шкіру. У разі потраплян-
ня розчинової суміші в очі слід негайно промити їх
водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
З метою уникнення аерації розчинової суміші для її приготу-
вання слід використовувати електродриль з обертами не біль-
ше 300 об/хв. Інструменти та залишки свіжої розчинової су-
міші на оброблюваній поверхні легко очищаються водою. За-
тверділий розчин можна видалити тільки механічним шляхом.
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативни-
ми документами щодо виконання робіт і техніки безпеки. 
У разі використання матеріалу в інших умовах необхідно са-
мостійно провести випробування чи звернутися за консульта-
цією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit CD 30 фасується в мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами, органічними
модифікаторами та інгібітора-
ми корозії 

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші: 6,75 л води на 25 кг сухої 

суміші 
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °С 
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °С 
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 1,7 МПа 
Морозостійкість: не менше 300 циклів 
Час використання 
розчинової суміші: не менше 60 хвилин 
Границя міцності на розтягуванні при згині: 
- через 7 діб: не менше 3 МПа 
- через 28 діб: не менше 5 МПа 
Границя міцності на стискання: 
- через 1 добу: не менше 5 МПа 
- через 7 діб: не менше 20 МПа 
- через 28 діб: не менше 30 МПа 
Витрата* сухої суміші: 
- на 2 шари загальною 
товщиною 1 мм: близько 2,0 кг/м2

- контактний шар: близько 5,0 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СD 30 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил транс-
портування, зберігання, приготування та нанесення, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них технічним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

не містить органічних розчинників
стійка до дії агресивного середовища
тиксотропна
не містить фенолу

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Епоксидна ґрунтовка Ceresit СD 31 призначена для захисту
металевої арматури та закладних деталей при відновленні
будівельних конструкцій. Застосовується для з’єднання збір-
них будівельних елементів із залізобетону та бетону, склею-
вання бетонних і сталевих виробів. Можливе використання
для улаштування захисного покриття, стійкого до впливу аг-
ресивного середовища та значних механічних навантажень,
на підлогах. Не застосовувати в якості захисного покриття
зовні будівель, оскільки суміш піддається інтенсивному ста-
рінню при впливі ультрафіолетового випромінювання. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка мінеральних основ здійснюється згідно зі СНиП
3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та
міцною, без видимих руйнувань. Міцність основи повинна
бути не менше 30 МПа. Перед застосуванням композиції ос-
нову необхідно очистити від речовин, що знижують адгезію,
таких як жир, масло, оліфа, мастика. Неміцні, крихкі ділянки
поверхні основи видалити механічним шляхом. Підготовка
металевих основ полягає в очищенні їх від іржі, пилу, бруду
тощо. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CD 31 складається з двох компонентів – А і Б. Компо-
нент Б слід змішати з компонентом А у співвідношенні 19:81
та інтенсивно перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою.
Суміш наносити пензлем. Використання робочого розчину
ґрунтовки можливе протягом 40 хвилин. Ще вологий шар ан-
тикорозійного покриття посипається кварцовим піском для
забезпечення адгезії наступних шарів до арматури, заклад-
них деталей та інших поверхонь. Надлишок піску необхідно
видалити з поверхні Ceresit СD 31. Затверділе покриття мож-
на видалити лише механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °С до
+25 °С та відносній вологості повітря не вище 80%. Усі вище-
викладені рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °С
та відносній вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час
твердіння суміші може змінитися. 
Суміш Ceresit CD 31 містить ізофорондіамінові та
епоксидні смоли, що викликають алергічну реак-
цію, тому при роботі необхідно захищати очі та
шкіру. У разі потрапляння суміші в очі чи ніс слід
негайно промити їх водою та звернутися за допо-
могою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами із застосування епоксидовмісних мате-
ріалів. У разі використання матеріалу в інших умовах необ-
хідно самостійно провести випробування чи звернутися за
консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. 

СD 31
Епоксидна ґрунтовка
Двокомпонентна композиція для захисту металевої арматури 
та закладних деталей при відновленні будівельних конструкцій. 



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit CD 31 фасується в металеві контейнери з двома ком-
понентами загальною вагою 1 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: епоксидна смола густої 

консистенції 
Густина: 1,4 г/см3

Пропорція 
приготування суміші: 81 частина компонента А 

до 19 частин компонента Б 
Час використання 
суміші (при +20 °C): близько 40 хвилин 
Температура застосування 
розчинової суміші: від +10 °C до +25 °С 
Температура експлуатації: від -30 °C до +80 °С 
Адгезія: 
- до бетону: 3,0 МПа 
- до сталі: 8,0 МПа
Час висихання: від 3 до 6 годин 
Досягнення несучої 
міцності конструкції: через 3 години 
Витрата суміші: від 0,3 до 0,5 кг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СD 31 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення,
наведених у даному технічному описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання матеріалу, а та-
кож за його застосування в інших цілях та умовах, не перед-
бачених технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

підвищує адгезію до основи
покращує технологічні властивості
підвищує стійкість до впливу лугів

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Додавання емульсії Ceresit CC 81 у розчини збільшує їх ад-
гезію до основ, покращує технологічні властивості, підвищує
еластичність, тріщиностійкість, зменшує усадку, збільшує
життєздатність робочого складу.
Емульсія може бути використана практично у всіх оздоблю-
вальних та ізоляційних сумішах; при улаштуванні покриттів 
з розчинових сумішей, що експлуатуються в умовах підви-
щених статичних і динамічних навантажень; для улаштуван-
ня контактного шару між основою і покриттям, збільшуючи
адгезію між ними; для закріплення основ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється залежно від призначення
розчинової суміші, що готується, з урахуванням чинної нор-
мативної документації і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа під усі види покриттів має бути міцною та сухою,
очищеною від пилу, бруду, жирних та інших плям, що змен-
шують адгезію розчинів. Неміцні ділянки мають бути видале-
ні і відновлені.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Емульсію Ceresit CC 81 розвести чистою водою (температу-
ра від +15 °С до +20 °С), дотримуючись передбаченої для
даного застосування пропорції. У приготовлену рідину вси-
пати суху суміш і перемішати до отримання однорідної маси
без грудочок за допомогою низькообертового дриля з на-
садкою або мішалки.
Свіжі рештки розчину змити водою, після висихання їх мож-
на видалити тільки механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Роботи з застосуванням модифікованих сумішей слід викону-
вати при температурі основи від +5 °С до +30 °С і відносній
вологості повітря до 80%. Якщо в складі суміші, що викорис-

товується, уже є добавки, за дією аналогічні Ceresit CC 81, то
необхідно провести попередні  випробування на їхню суміс-
ність або звернутися за порадою до виробника.
Емульсія Ceresit CC 81 може бути використана для приготу-
вання як цементних, так і цементно-вапняних розчинів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-
мами на виконання робіт. У разі сумнівів у можливості  конк-
ретного застосування матеріалу слід самостійно випробува-
ти його або звернутися за порадою до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з темпера-
турою від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаній на упаковці. За по бі га ти за мо ро жуванню.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

СC 81
Емульсія контактна
Ефективна добавка в розчинові суміші для збільшення їх адгезійних
властивостей.
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УПАКОВКА 
Емульсія Ceresit CC 81 випускається в каністрах по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія 

синтетичних полімерів
Густина дисперсії: близько 1,06 кг/л
Час використання розчинової
полімерцементної суміші 
із звичайним сроком тверднення 
з додаванням Ceresit СС 81: близько 90 хвилин
Температура основи: від +5 °С до +30 °С
Витрата: близько 125 г/м2

при товщині адгезійного
шару 4 мм

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність емульсії Ceresit CC 81 вка-
заним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях і умовах, не передбаче-
них технічним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

збільшує еластичність
покращує адгезію до основи
знижує водопоглинання
підвищує тріщиностійкість

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Додавання емульсії Ceresit CC 83 у розчинові суміші дозво-
ляє підвищити їх еластичність, адгезію до основи, тріщинос-
тійкість, знизити водопоглинання, а також ймовірність вилу-
говування.
Еластична емульсія додається у розчинові суміші, зокрема 
й Ceresit, при використанні їх:
- для облицювання деформівних основ;
- для улаштування підлог, що обігріваються;
- для улаштування вирівнювальних стяжок на основах що
деформуються і в умовах постійної зміни температурно-
вологісного режиму, а також на неміцних основах.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється залежно від призначення
розчинової суміші, з урахуванням чинної нормативної до-
кументації і ДБН В.2.6-22-2001.
Основа під усі види покриттів має бути міцною та сухою,
очищеною від пилу, бруду, жирних та інших плям, що змен-
шують адгезію розчинів. Неміцні ділянки мають бути вида-
лені і відновлені.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Емульсію Ceresit CC 83 розвести чистою водою (темпера-
тура від +15 °С до +20 °С), дотримуючись передбаченої
для даного застосування пропорції. У приготовлену рідину
всипати суху суміш і перемішати до отримання однорідної
маси без грудочок за допомогою низькообертового дриля
з насадкою або мішалки.
Свіжі рештки розчину змити водою, після висихання їх мож-
на видалити тільки механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С і відносній вологості повітря до 80%. Усі вищевикла-
дені рекомендації ефективні при температурі +20 °С і від-
носній вологості повітря 60%. 

Якщо у складі суміші, що використовується, уже є добавки,
за дією аналогічні Ceresit CC 83, то необхідно провести по-
передні  випробування на їх сумісність або звернутися за
порадою до виробника.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними
нормами на виконання робіт. 
При застосуванні матеріалу в інших умовах слід самостійно
випробувати його або звернутися за консультаціями до ви-
робника.
Властивості матеріалу, описані вище, перевірені багаторіч-
ним досвідом роботи і дослідженнями.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виго-
товлення, вказаній на упаковці. За по бі га ти за мо ро -
жуванню.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

СC 83
Емульсія еластична
Ефективна добавка до розчинових сумішей для збільшення їх еластичності.
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УПАКОВКА 
Еластична емульсія Ceresit CC 83 випускається в каністрах
по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних

полімерів
Густина дисперсії: близько 1,03 кг/л
Температура основи: від +5 °С до +30 °С
Витрата: від 2 до 12%
в залежності від призначення полімерцементної суміші 
та умов використання покриттів на її основі:
- стяжки: 2–4%
- штукатурки: 2–6%
- затирки: 2–12%
- клеї: 2–8%

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність емульсії Ceresit CC 83 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил транс-
портування, зберігання, приготування і нанесення, наведених
у даному технічному описі. Виробник не несе відповідальнос-
ті за неправильне використання матеріалу, а також за його
застосування в інших цілях і умовах, не передбачених тех-
нічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

підвищує водонепроникність 
конструкцій та покриттів
має пластифікуючі властивості
ущільнює структуру бетонів 
та розчинів

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Добавка Ceresit CC 92 призначена для виготовлення бетон-
них конструкцій з підвищеною водонепроникністю, облаш-
тування цементно-піщаних покриттів (штукатурки, стяжки
та ін.) у конструкціях, які перебувають під інтенсивною дією
вологи (дощі, ґрунтові води та ін.).

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Для приготування розчинів і бетонів необхідно змішати до-
бавку Ceresit CC 92 з цементом у пропорції 1:50 (додатко-
во дивіться нормативну документацію про вкладання доба-
вок для підвищення водонепроникності бетонів та розчинів).
Розчинові суміші загальнобудівельного призна-
чення, які піддаються інтенсивному впливу вологи виробля-
ються та застосовуються відповідно до дійсних норм та з
урахуванням додаткового ефекту, який одержується в ре-
зультаті додавання добавки Ceresit CC 92.
Розчинові суміші для виготовлення елементів під-
логи, які піддаються дії вологи.
Змішують 1 об’ємну частину цементу, 3 об’ємні частини на-
повнювача і добавку Ceresit СС 92. Потім розчинова суміш
укладається на основу, ущільнюється та затирається теркою
до отримання вологого блиску на поверхні.
Бетон, який піддається інтенсивному впливу вологи.
Наповнювач з необхідною кривою розсіювання беруть зі
злегка підвищеним вмістом мілкого піску фракції 0÷0,25 мм
(клас міцності – В25). Мінімальний вміст цементу при макси-
мальному зерні заповнювача 32 мм має складати 350 кг/м3

готового бетону, а при максимальному зерні 16 мм – 
400 кг/м3. Консистенцію бетону слід підбирати з можливос-
ті віброущільнення.
При необхідності укладання бетонної або розчинової сумі-
ші у декілька шарів поверхня кожного попереднього не ви-
гладжується, а обробляється жорстким віником.
Свіжий бетон або розчин слід захищати від занадто швид-
кого висихання.

ПРИМІТКИ
Роботи з використанням Ceresit CC 92 слід виконувати при
температурі основи від +5 °C до +35 °С. Усі вищезазначені
рекомендації ефективні при температурі +23 °C та відносній
вологості повітря 50%. В інших умовах технологічні пара-
метри можуть змінюватись. Використання у розчині або бе-
тоні добавки у кількості, що перевищує рекомендовану, мо-
же призвести до зниження характеристик міцності бетонів та
розчинів. Цемент та вапно при гідратації дають лужну реак-
цію. Під час роботи необхідно захищати очі та шкіру.
У випадку попадання емульсії в очі негайно проми-
ти їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з за-
стосування добавок у бетонах та розчинах. У випадку вико-
ристання матеріалу в умовах, не зазначених у технічному
описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 24 мі-
сяці від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

СC 92
Добавка для підвищення
водонепроникності 
бетонів та розчинів
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УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Суміш Ceresit СС 92 фасується у мішки по 1 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш ПАР рослинного 

та тваринного походження 
з мінеральними наповнювачами

Насипна вага: 0,95 кг/дм3

Температура 
використання: від +5 °C до +35 °С
Пропорція змішування: 1 кг Ceresit СС 92 на 50 кг цементу
Витрата: 2% від маси в’яжучого компонента
Капілярне 
водопоглинання: не більше 0,5 кг/м2•год1/2

Орієнтовна витрата на виготовлення:
- штукатурка: 0,1 кг/м2 на кожний см товщини;
- підлога: 0,1 кг/м2 на кожний см товщини;
- бетон від 7 до 8 кг/м3

120

100

80

60

40

20

0

A

B

C

0.25 0.5 1 2

Вм
іс

т у
 м

ас
. %

30

54

44

35

80

74
58

100

14
19

120

100

80

60

40

20

0

A

B

C

0.25 0.5 1 2 4

34
25

8
15

22

38

100

77

59
48

57

67

85

Вм
іс

т у
 м

ас
. %

120

100

80

60

40

20

0

A

B

C

0.25 0.5 1 2 4 8
5

11
12

20

57

36
42

57

71

61

85

Вм
іс

т у
 м

ас
. %

21
21

38

100

77

120

100

80

60

40

20

0

A

B

C

0.25 1 2 4 8 16

32

56

36

42

62
74

60

Вм
іс

т у
 м

ас
. %

21

49

12

18

88
100

120

100

80

60

40

20

0

A

B

C

0.25 2 4 8 16 32

28

62

38

47

65
77

62

Вм
іс

т у
 м

ас
. %

23

42

14

15

89
100

2
8

80

76

3
8

Рекомендовані криві розсіву 
для будівельних розчинів 

Для заповнювача крупністю від 0 до 2 мм

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність добавки Ceresit СС 92 за-
значеним технічним характеристикам при виконаннi правил,
транспортування, зберiгання та використання, наведених 
у цьому технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi
за неправильне використання матерiалу, а також за його за-
стосування в iнших цiлях та умо-
вах, не передбачених цим технiч-
ним описом. Із моменту появи да-
ного технічного опису всі поперед-
ні стають недійсними.

Рекомендовані криві розсіву
для бетону та залізобетону 

Для заповнювача крупністю від 0 до 16 мм

Для заповнювача крупністю від 0 до 4 мм

Для заповнювача крупністю від 0 до 32 мм

Для заповнювача крупністю від 0 до 8 мм



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

порошкоподібний
не містить хлоридів
прискорює процес тужавлення 
та тверднення

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Прискорювач тверднення Ceresit СС 94 використовується
для прискорення тужавлення та тверднення бетонів та роз-
чинів, що застосовуються для виготовлення та облаштуван-
ня будівельних конструкцій (залізобетонні та бетонні кон-
струкції заводського виготовлення, облаш тування основ та
стяжок підлог, монолітних фундаментів та ін.).
Ceresit СС 94 не використовується для тонкошарових по-
криттів.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ ТА БЕТОНІВ
Потрібна кількість Ceresit СС 94 додається безпосередньо 
у змішувач з водою у готову суміш розчину або бетону. По-
тім суміш ретельно перемішують. Оскільки Ceresit СС 94
має пластифікуючі властивості, слід мати це на увазі, виби-
раючи співвідношення вода:цемент при приготуванні бетон-
них та розчинових сумішей.
Чим більша кількість Ceresit CC 94 та більший вміст цементу
у бетоні або розчині, тим швидший процес тужавлення та
тверднення розчинових сумішей.

ПРИМІТКИ
Використання матеріалу можливе лише при температурі від 
-10 °C до +25 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні
при температурі навколишнього середовища +23 °С та від-
носній вологості повітря 50%, а також при використанні порт-
ландцементу класу міцності 32,5R. За інших умов та при ви-
користанні інших марок цементу технологічні параметри мо-
жуть змінюватись у порівнянні з наведеними у таблиці.
Якщо у суміші, яка використовується, вже є домішки, анало-
гічні за дією до Ceresit СС 94, необхідно провести поперед-
ні тестування на їхню сумісність або звернутися за порадою
до виробника.

Ceresit СС 94 містить цемент, та у момент гідратації утворю-
ється лужна реакція. Під час роботи необхідно захи-
щати очі та шкіру. У випадку попадання розчино-
вої суміші в очі негайно промити їх водою та звер-
нутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
готовлення та облаштування будівельних конструкцій із за-
стосуванням прискорювачів тужавлення та твердіння. У ви-
падку використання матеріалу в умовах, не зазначених 
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника (ім-
портера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА 
Прискорювач тверднення Ceresit СС 94 фасується у плас-
тмасові відра по 4 кг та 13 кг. 

СC 94
Прискорювач тверднення
Прискорювач тужавлення та твердіння будівельних розчинів та бетону.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш модифікованих електролітів
Щільність сухої суміші: приблизно 0,88 кг/дм3

Температура 
застосування: від -10 °C до +25 °C
Витрата:
- розчин: 1% від маси в’яжучого компонента;
- бетон: 0,2–0,5% від маси в’яжучого 

компонента

Орієнтовні дані по впливу Ceresit CC 94 
на швидкість початку схоплення

Співвідно- Дозування Час початку
шення Ceresit СС 94, схоплення,
цемент/ % до маси хвилин
пісок цемента

Бетон: 0,2 приблизно 60
макс. 0,5 приблизно 20

Цементно- 1:1 1,0 приблизно 5
піщаний 1:2 1,0 приблизно 12
розчин 1:3 1,0 приблизно 21

1:4 1,0 приблизно 30

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність прискорювача тверднення
Ceresit СС 94 зазначеним технічним характеристикам при
виконаннi правил транспортування, зберiгання та викорис-
тання, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не
несе вiдповiдальностi за неправильне використання мате-
рiалу, а також за його застосування в iнших цiлях та умо-
вах, не передбачених цим технiчним описом. Із моменту по-
яви даного технічного опису всі попередні стають недійсни-
ми.



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
- в системах скріпленої зовнішньої теплоізоляції (клас А згід-
но з ДСТУ Б В. 2.6 -34:2008): у поєднанні з клейовим і гід-
розахисним шаром, полімерцементними, акриловими, силі-
катними, силіконовими декоративними штукатурками в бу-
дівлях до 3 поверхів і в поєднанні з мінераловатними плита-
ми в якості розсічок, у будівлях до 9 поверхів включно;
- для теплоізоляції підлог, перекриттів, покрівельних кон-
струкцій;
- для звукоізоляції огороджувальних конструкцій будівель і
споруд.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приклеювання пінополістирольних плит
Залежно від стану огороджувальних конструкцій фасаду
обирається один із наступних способів наклейки пінополі-
стирольних плит:
- смуговий — якщо поверхня стіни має не рівності до 5 мм,
розчинова суміш наноситься на поверхню плити у вигляді
смуг на відстані 20 мм від країв по всьому периметру плити,
а потім посередині. Смуги, нанесені по периметру, повинні
мати розриви, щоб при наклеюванні плит не утворювалися
повітряні пробки;
- маячковий — якщо поверхня стіни має нерівності до 15
мм, розчинова суміш наноситься на поверхню плити на від-
стані 20 мм від країв по всьому периметру плити у вигляді
смуг шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині
плити у вигляді маячків із розрахунку 5–8 штук діаметром
близько 100 мм і висотою 20 мм на плиту розміром 0,5х1,0
м. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви;
- суцільний — якщо поверхня стіни має нерівності до 3 мм,
розчинова суміш наноситься по всій поверхні плити зубча-
тим шпателем із розміром зуба 10х10 мм.
Після нанесення розчинової суміші плиту необхідно відразу
встановити в проектне положення і притиснути. Зусилля при
притисканні повинно бути таким, щоб розчинова
суміш розподілилася між основою і плитою мінімум на 40%.
Плити необхідно приклеювати щільно одна до одної в одній
площині, не допускаючи збігу вертикальних швів. Ширина
швів не повинна перевищувати 2 мм. Залишки розчинової
суміші необхідно видалити за допомогою шпателя до її за-
твердіння. Через три доби після приклеювання слід роз-
починати додаткове механічне кріплення пінополістироль-
них плит дюбелями та улаштування армованого захисного
шару. При низьких температурах від 0 оС до +5 оС додат-

кове механічне кріплення пінополістирольних плит дюбеля-
ми та улаштування армованого захисного шару слід роз-
починати через 6 діб після наклеювання плит.

ПРИМІТКИ
Під час монтажу пінополістирольних плит слід дотримуватися
вимог правил техніки безпеки, використовувати справний ін-
струмент і спецодяг, регламентовані чинною нормативною
документацією на виконання робіт із теплоізоляції фасадів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Під час виконання робіт з улаштування систем теплоізоля-
ції, в тому числі і приклеювання пінополістирольних плит,
необхідно керуватися наступними документами: 
ДСТУ Б В.2.6-36: 2008, «Посібником з улаштування системи
скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель та споруд Cere-
sit», технологічними картами з улаштування теплоізоляції бу-
дівельних конструкцій із застосуванням матеріалів Ceresit.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Найменування показника Необхідні значення
Щільність, кг/м3, не менше 20
Межа міцності при 
розтягуванні в напрямку,
перпендикулярному плиті, 
МПа, не менше 0,1
Міцність на стиск при 10% 
деформації, МПа, не менше 0,1

ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCТ 315
Пінополістирольні 
плити
Теплоізоляційний шар системи скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків 
і споруд, конструкцій підлог і покрівельних конструкцій.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Теплопровідність за умови 
експлуатації А і Б по ДБН 
В.2.6.-31: 2006, Вт / (м • К), не більше
λА 0,04
λБ 0,045
Паропроникність, 
мг/м•год•Па, не менше 0,003
Водопоглинання за 24 години 
при частковому зануренні, кг/м2, 
не більше 0,05
Розмір плити, мм 500х1000
Товщина плити, мм 20 – 250
Відхилення розмірів плити, мм/м:
по довжині ± 2
по ширині ± 2
по товщині ± 1
Відхилення розмірів 
площини, мм, не більше 5
Допуски по прямокутності, мм/м, 
не більше ± 2
Група горючості Г1
Група з поширення полум'я РП1 (не поширює)

Відповідає вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність пінополістирольних плит
Ceresit СТ 315 вказаним технічним характеристикам при
виконанні правил транспортування, зберігання і застосу-
вання. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання виробу, а також за його застосування в інших
цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із
моменту появи цього технічного опису всі попередні стають
недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Для улаштування теплоізоляційного шару в системах скріп-
леної зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд, конструк-
ціях підлог і покрівлях.
Для улаштування звукоізоляційного шару в огороджуваль-
них конструкціях будівель і споруд.
Застосовуються:
- в системах скріпленої зовнішньої теплоізоляції (клас А
згідно ДСТУ Б В. 2.6 -34:2008): у комбінації з клейовим і
гідрозахисним шаром, полімерцементними, силікатними,
силіконовими декоративними штукатурками в будівлях ви-
сотою до 75 м (25 поверхів) усіх ступенів вогнестійкості і
всіх класів конструктивної і функціональної небезпеки;
- для теплоізоляції підлог і покрівельних конструкцій;
- для звукоізоляції огороджувальних конструкцій будівель і
споруд.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приклеювання мінераловатних плит. Розчинову суміш нане-
сти по всій поверхні плити зубчатим шпателем з розміром зу-
ба 10х10 мм. Після нанесення розчинової суміші плиту не-
обхідно відразу встановити в проектне положення і притис-
нути. Зусилля при притисканні повинно бути таким, щоб як мі-
німум 40% розчинної суміші розподілилося між основою і
плитою. Плити необхідно приклеювати впритул одна до ін-
шої, в одній площині, не допускаючи збігу вертикальних швів.
Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. Залишки роз-
чинової суміші необхідно видалити за допомогою шпателя до
її затвердіння. Через три доби після приклеювання слід при-
ступати до додаткового механічного кріплення мінераловат-
них плит дюбелями і далі — до улаштування армованого за-
хисного шару. При низьких температурах від 0 оС до +5 оС
до додаткового механічного кріплення мінераловатних плит
дюбелями та улаштування армованого захисного шару слід
приступати через 6 діб після наклеювання плит.

ПРИМІТКИ
При монтажі мінераловатних плит слід дотримуватися ви-
мог правил техніки безпеки, використовувати справний ін-
струмент і спецодяг, регламентовані чинною нормативною
документацією на виконання робіт із теплоізоляції фасадів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
При виконанні робіт з улаштування систем теплоізоляції, в
тому числі і приклеювання мінераловатних плит, необхідно
керуватися наступними документами: ДСТУ Б В.2.6-36:
2008, «Посібником з улаштування системи скріпленої зов-
нішньої теплоізоляції будівель та споруд Ceresit», техноло-
гічними картами з улаштування теплоізоляції будівельних
конструкцій із застосуванням матеріалів Ceresit.

CТ 320
Мінераловатні теплоізоляційні плити
Для улаштування теплоізоляційного шару в системах скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції будівель і споруд, конструкцій підлог і покрівельних конструкцій.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Щільність, кг/м3, не менше 145
Межа міцності при розтягуванні 
в напрямку, перпендикулярному 
плиті, МПа, не менше 0,15 для плит, 

що закріплюються за 
допомогою клею і дюбелів

Міцність на стиск при 10% 
деформації, МПа, не менше 0,1
Теплопровідність за умови 
експлуатації А і Б по 
ДБН В.2.6.-31: 2006, Вт/(м•К), 
не більше
λА 0,047
λБ 0,05
Паропроникність, 
мг/м•год•Па, не менше 0,08
Водопоглинання за 24 години 
при частковому зануренні, 
кг/м2, не більше 3,0
Розмір плити, мм 500х1000; 2000х900; 

2000х1200; 1000х600; 
1200х200

Товщина плити, мм від 15 до 220
Відхилення розмірів плити, мм/м:
по довжині ± 3
по ширині ± 2
по товщині ± 2
Відхилення розмірів 
площини, мм, не більше 6
Допуски по прямокутності, 
мм/м, не більше ± 5
Група горючості НГ

Відповідає вимогам  ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність пінополістирольних плит
Ceresit СТ 320 вказаним технічним характеристикам при
виконанні правил транспортування, зберігання і застосу-
вання. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання виробу, а також за його застосування в ін-
ших цілях і умовах, не передбачених цим технічним опи-
сом. Із моменту появи цього технічного опису всі поперед-
ні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до дії лугу
підвищує тріщиностійкість захисного
шару
стійка до розривних навантажень

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Армувальна сітка призначена для всіх скріплених систем
зовнішньої теплоізоляції Ceresit. На фасадах або цоколях
будинків, які піддаються значним механічним навантажен-
ням, рекомендується укладати Ceresit CT 325 у два шари
або використовувати армувальну сітку вищою щільністю у
330 г/м2. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Готова до застосування суміш для армування Ceresit повин-
на бути рівномірно розподілена по поверхні теплоізоляцій-
них плит. На підготовлений шар слід негайно укласти арму-
вальну сітку, за допомогою металевого шпателя занурити її
в шар розчину і нанести другий шар розчинової суміші
(1,5–2,0 мм). Правильно укладену сітку не видно, і вона по-
винна бути повністю покрита розчином.
Необхідно забезпечити перекриття сітки із сусідніми укладе-
ними поясами на величину близько 10 см. Краї сітки не по-
винні співпадати зі стиками між плитами утеплювача.
Якщо у стіні є отвори прямокутної форми (наприклад, вікна),
то слід додатково підсилити кути шматками сітки розміром
близько 20 х 30 см, розташувавши їх діагонально.

ПРИМІТКИ
Характеристики сітки грунтуються  на практичному досвіді
та випробуваннях, проведених при температурі матеріалу
і навколишнього середовища +23 °С та відносній вологості
50%. В інших умовах технологічні параметри можуть змі-
нюватися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні робіт з улаштування систем теплоізоляції, в
тому числі й укладанні армувальної сітки, необхідно керу-
ватися наступними документами: ДСТУ Б В.2.6-36: 2008,
«Посібником з улаштування системи скріпленої зовнішнь-
ої теплоізоляції будівель та споруд Ceresit», технологічни-
ми картами з улаштування теплоізоляції будівельних кон-
струкцій із застосуванням матеріалів Ceresit.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій упаковці в закритих приміщеннях.

УПАКОВКА
На 1 палеті 30 рулонів шириною 1,1 м і довжиною 50 м.

CT 325
Армуюча склосітка
Армуюча сітка для систем утеплення Ceresit Ceretherm.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: склотканина E-Glass

Колір: темно-зелений, з логотипом

Нитки основи: 24x2 на 100 мм

Нитки утоку: 22 на 100 мм

Ширина рулону: 110 см

Довжина рулону: 50 м

Переплетення: перевивання, що 
перешкоджає зміщенню сітки

Маса тканини: ≥ 160 г/м2

Розмір чарунки сітки: 4,0 мм x 4,0 мм

Міцність на розрив, стандартні умови:
- нитки основи: 2075 Н/5 см

- нитки утоку: 2180 Н/5 см

Міцність на розрив, 
після 28 днів у 5% NaOH:
-нитки основи: не менше 1100 Н/5 см

-нитки утоку: не менше 1200 Н/5 см

Поздовжнє подовження: <3,3%

Поперечне подовження: <2,7%
Витрата: близько 1,1 м/м2

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність сітки Ceresit CT 325 тт 160
зазначеним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування і нанесення,
наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання матеріалу, а
також за його застосування в інших цілях і умовах, не пе-
редбачених цим технічних описом. Із моменту появи цього
технічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CT 330
Дюбель з пластиковим стержнем

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Дюбель Сeresit CT 330 призначений  для механічного кріп-
лення пінополістирольного плитного утеплювача та для ме-
ханічного кріплення протипожежних мінераловатних поясів
у системах скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і
споруд Сeresit.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Роботи з механічного закріплення  пінополістирольних та мі-
нераловатних плит утеплювача в системі скріпленої зовніш-
ної теплоізоляції будинків і споруд Сeresit із застосуванням
дюбеля Сeresit CT 330 необхідно виконувати після затвердін-
ня клею, через 3 доби (72 години при температурі +20 °С та
відносній вологості повітря 60–70%) за умови перевірки по-
казників адгезії наклеєних  плит утеплювача до основи.
Закріплення плит утеплювача дюбелями здійснюється в та-
кій послідовності:
- розмітка отворів для першого ряду дюбелів за конструк-

тивно-технологічною схемою;
- буравлення отворів під дюбелі;
- очищення отворів від пилу, що утворюється під час бурав-

лення;
- встановлення дюбелів в отвори за допомогою спеціальної

насадки;
- вгвинчування  або забивання розпірного елемента.
Методи контролю, схема розміщення дюбелів та вибір спо-
собів виконання робіт із механічного закріплення плит утеп-
лювача дюбелями приймати відповідно до вказівок посібни-
ка «Посібник з проектування, улаштування та експлуатації
системи «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будин-
ків і споруд Сeresit».

ПРИМІТКИ
Розробка конструктивно-технологічних рішень для механіч-
ного закріплення плит пінополістирольного та мінераловат-
ного утеплювача дюбелями (з визначенням їх кількості та
схем розміщення) здійснюється відповідно до рекомендацій
посібника «Посібник з проектування, улаштування та екс-
плуатації системи «Система скрпленої зовнішньої теплоізо-
ляції будинків і споруд Сeresit».



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність пластикових дюбелів вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспор-
тування, зберігання та застосування. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання дюбелів з пластиковим
стержнем, а також за їх застосування з іншою метою та в інших умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи да-
ного технічного опису всі попередні стають недійсними. 

Вид дюбеля Матеріал огороджувальної
конструкції

Глибина 
анкерування

Довжина 
дюбеля, мм

Діаметр, мм Допустиме 
зусилля 
виривання, кН

дюбеля головки

Гвинтовий із 
звичайною роз-
пірною зоною 
та забивний

Масивний матеріал (бетон,
цегла і камені керамічні повно-
тілі; цегла і камені силікатні по-
внотілі; тришарові панелі при
товщині зовнішнього бетонного
шару не менше ніж 40 мм)

50 100–200 8; 10 60 0,5 – гвинтовий;
0,25 – звичайнй

Гвинтовий із по-
довженою роз-
пірною зоною

Порожниста цегла, камені,
легкий бетон

90 120–240 8; 10 60 0,2

Гвинтовий для
ніздрюватих 
матеріалів

Пінобетон, газобетон 
щільністю більш ніж 600 кг/м2

110 150–300 8 60 0,2



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CT 335
Дюбель з металевим стержнем та термоголовкою

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Дюбель Сeresit CT 335 в комплекті з покритим антикорозій-
ним покриттям металевим стрижнем та пластиковою термо-
головкою призначений  для механічного кріплення пінопо-
лістирольного, мінераловатного плитного утеплювача та для
механічного кріплення протипожежних мінераловатних по-
ясів у системах скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків
і споруд Сeresit.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Роботи з механічного закріплення  пінополістирольних та мі-
нераловатних плит утеплювача в системі скріпленої зовніш-
ної теплоізоляції будинків і споруд Сeresit із застосуванням
дюбеля Сeresit CT 335 необхідно виконувати після затвердін-
ня клею, через 3 доби (72 години при температурі +20 °С та
відносній вологості повітря 60–70%) за умови перевірки по-
казників адгезії наклеєних  плит утеплювача до основи.
Закріплення плит утеплювача дюбелями здійснюється в та-
кій послідовності:
- розмітка отворів для першого ряду дюбелів за конструк-

тивно-технологічною схемою;
- буравлення отворів під дюбелі;
- очищення отворів від пилу, що утворюється під час бурав-

лення;
- встановлення дюбелів в отвори за допомогою спеціальної

насадки;
- вгвинчування  або забивання розпірного елемента;
- встановлення термоголовки.
Методи контролю, схема розміщення дюбеля та вибір спосо-
бів виконання робіт із механічного закріплення плит утеплю-
вача дюбелями приймати відповідно до вказівок посібника
«Посібник з проектування, улаштування та експлуатації сис-
теми «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і
споруд Сeresit».

ПРИМІТКИ
Розробка конструктивно-технологічних рішень для механіч-
ного закріплення плит пінополістирольного та мінераловат-
ного утеплювача дюбелями (з визначенням їх кількості та
схем розміщення) здійснюється відповідно до рекомендацій
посібника «Посібник з проектування, улаштування та екс-
плуатації системи «Система скрпленої зовнішньої теплоізо-
ляції будинків і споруд Сeresit».



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність пластикових дюбелів з металевим стрижнем та термоголовкою вказаним технічним характе-
ристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання та застосування. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання дюбелів з металевим стрижнем та термоголовкою, а також за їх застосування з іншою метою та в інших
умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними. 

Вид дюбеля Матеріал огороджувальної
конструкції

Глибина 
анкерування

Довжина 
дюбеля, мм

Діаметр, мм Допустиме 
зусилля 
виривання, кН

дюбеля головки

Гвинтовий із 
звичайною роз-
пірною зоною 
та забивний

Масивний матеріал (бетон,
цегла і камені керамічні повно-
тілі; цегла і камені силікатні по-
внотілі; тришарові панелі при
товщині зовнішнього бетонного
шару не менше ніж 40 мм)

50 100–200 8; 10 60 0,5 – гвинтовий;
0,25 – звичайнй

Гвинтовий із по-
довженою роз-
пірною зоною

Порожниста цегла, камені,
легкий бетон

90 120–240 8; 10 60 0,2

Гвинтовий для
ніздрюватих 
матеріалів

Пінобетон, газобетон 
щільністю більш ніж 600 кг/м2

110 150–300 8 60 0,2



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійкий до дії лугу
стійкий до корозії

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Оцинкований сталевий Г-подібний профіль у вигляді лотка
застосовується в якості опорної планки для теплоізоляцій-
них плит у системах теплоізоляції Ceresit.
Призначений для механічного обпирання теплоізоляційних
плит, забезпечення горизонтальності першого ряду, захи-
сту нижнього торця системи теплоізоляції від механічних
ушкоджень.
Профіль підбирають за шириною полиці, що відповідає ши-
рині застосовуваних плит утеплення.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Перфорація на більшій за висотою стороні призначена для
кріплення до поверхні цоколя. Перфорація на меншій за ви-
сотою стороні забезпечує міцне зчеплення з розчиновою
захисною сумішшю.
Профілі закріплюють до цоколя будівлі по його периметру
за допомогою дюбелів діаметром 6 мм, які розмішують на
відстані 0,3–0,35 м один від одного. У місцях нещільного
прилягання до стіни встановлюють підкладочні шайби, що
відповідають зазору. Між сусідніми профілями залишають
зазор 2–3 мм. На кутах будівель для стикування профілів
виконують косі зрізи.

ПРИМІТКИ
При монтажі цокольних профілів слід дотримуватися вимог
техніки безпеки, використовувати справний інструмент і
спецодяг, регламентовані чинною нормативною документа-
цією на виконання робіт із теплоізоляції фасадів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні робіт з улаштування систем теплоізоляції, в
тому числі і застосуванні цокольних профілів, необхідно ке-
руватися наступними документами: ДСТУ Б В.2.6-36:2008,
«Посібником з улаштування системи скріпленої зовнішньої
теплоізоляції будівель і споруд Ceresit», технологічними
картами на улаштування теплоізоляції будівельних кон-
струкцій із застосуванням матеріалів Ceresit.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій упаковці в закритих приміщеннях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: оцинкована сталь
Довжина виробу: 2 м
Ширина опорної полки: 100 мм, 150 мм, 200 мм

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність цокольного профілю Cere-
sit СТ 340 вказаним технічним характеристикам при вико-
нанні правил транспортування, зберігання і використання.
Виробник не несе відповідальності за неправильне викори-
стання виробу, а також за його застосування в інших цілях
та умовах, не передбачених цим технічним описом. Із мо-
менту появи цього технічного опису усі попередні стають не-
дійсними.

CT 340
Цокольний профіль
Для обпирання теплоізоляційних плит в системах теплоізоляції фасадів 
Ceresit Ceretherm.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

 стійкий до дії лугу
 стійкий до корозії
 компенсує температурні напруження

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Захисний кутик із ПВХ із вбудованою сіткою застосовується
в якості армувального елемента при улаштуванні захисного
шару в системах теплоізоляції Ceresit і проведенні штукатур-
них робіт.
Застосування захисного кутика повністю виключає появу
тріщин і руйнувань захисного шару в кутах і укосах віконних
і дверних прорізів у системах теплоізоляції Ceresit. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
У свіжонанесену розчинову суміш захисного шару встанов-
люють кутик і вдавлюють так, щоб із отворів перфорації по-
лиць вийшла розчинова суміш. Потім кутик повністю покрива-
ється розчиновою сумішшю, яка вирівнюється врівень зі сті-
ною. Армувальна склосітка захисного шару повинна викла-
датися з напуском  на вбудовану сітку кутика.

ПРИМІТКИ
При влаштуванні кутиків слід дотримуватися вимог техніки
безпеки, використовувати справний інструмент і спецодяг
згідно з чинною нормативною документацією на виконання
робіт із теплоізоляції фасадів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні робіт з улаштування систем теплоізоляції, у то-
му числі й встановленні підсилювальних кутиків, необхідно ке-
руватися наступними документами: ДСТУ Б В.2.6-36:2008,
«Посібником з улаштування системи скріпленої зовнішньої
теплоізоляції будівель і споруд Ceresit», технологічними
картами на улаштування теплоізоляції будівельних кон-
струкцій із застосуванням матеріалів Ceresit.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій упаковці в закритих приміщеннях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                         ПВХ
Довжина виробу:                      2,5 м
Вбудована сітка:                       100х100 мм, 250 г/м2

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.6-36:2008

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність кутика Ceresit СТ 340 вказаним
технічним характеристикам при виконанні правил транспорту-
вання, зберігання і застосування. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання виробу, а також за його за-
стосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим тех-
нічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі по-
передні стають недійсними.

CT 340
Кутoк захисний 
Для розподілу напруження у зовнішніх і внутрішніх кутах, а також захисту їх 
від механічних ушкоджень у системах теплоізоляції фасадів  Ceresit Ceretherm.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до більшості 
матеріалів
еластичний
стійкий до атмосферних впливів
уповільнює утворення грибкової 
плісняви 
однокомпонентний
зносостійкий

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit Silikon Universal призначений для: 
- герметизації віконних і дверних блоків, склопакетів; 
- герметизації швів збірних огороджувальних конструкцій із

бетону, металу, скла; 
- виконання деформаційних швів у басейнах, резервуарах,
теплоізоляційних системах фасадів. 
Має гарне зчеплення без застосування ґрунтовки з кераміч-
ними плитками, фарфором і склом. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань.
Перед застосуванням герметика основу необхідно очистити
від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зни-
жують адгезію матеріалу до основи. За необхідності слід ви-
далити стару герметизуючу масу та залишки інших речовин.
Для отримання оптимально якісних швів рекомендується на-
клеїти  на краї швів гладку липку стрічку, котра після нане-
сення герметика та його вирівнювання  видаляється. Таким
чином фіксуються рівні краї шва. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Балончик із Ceresit Silikon Universal розрізати над різьбою,
нагвинтити пластмасову форсунку та зробити на ній зріз від-
повідно до ширини шва. Після цього балончик встановити в
пістолет-нагнітач і з його допомогою виконати рівномірне,
без пропусків, нанесення герметика в шов. Шов має бути за-
повнений повністю. Одразу ж після нанесення герметизую-
чої маси (не пізніше ніж через 6–8 хвилин) її слід розрівняти
за допомогою відповідного інструмента. Для цього інстру-

мент змочується водою. З метою уникнення розтріскування
плівки, що утворюється, необхідно відразу ж після цього зня-
ти клейку стрічку. Свіжу, ще не засохлу герметизуючу масу
видалити за допомогою спирту. Засохлі залишки можна ви-
далити механічним способом .

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °С та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах час тужавлення та твердіння може змінитися. 
Ceresit Silikon Universal містить оцтову кислоту, і в мо-
мент тужавлення герметика відбувається її вивіль-
нення, тому під час роботи необхідно захищати очі
та шкіру, забезпечити достатню вентиляцію та не
вдихати пари. У разі потрапляння герметика в очі
слід негайно промити їх водою та звернутися за до-
помогою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-

Silikon
Universal
Універсальний силіконовий
еластичний герметик



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

мативними документами на виконання герметизуючих робіт.
У разі використання герметика в інших умовах або з іншою
метою необхідно самостійно провести тестові випробування
чи звернутися за консультацією до Імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі близько +20 °С – 18 місяців від дати виготов-
лення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit Silikon Universal фасується в балончики по 280 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: силікон із оцтовою кислотою 
Час утворення 
поверхневої плівки: 10–20 хвилин 
Час повного затвердіння 
при товщині шару 5 мм: близько 2 діб 
Густина: 1 г/мл 
Термостійкість: від -40 °C до +100 °С
Температура основи 
при застосуванні герметика: від +5 °C до +30 °C
Усадка: не більше 20% 
Максимально допустима 
деформація швів: не менше 20% 
Напруження 
при 100% розтягуванні: близько 0,3 МПа
Максимальна ширина шва: 20 мм 
Витрата: 
- 20 х 10 мм: 200 мл/м. п.
- 10 х 10 мм: 100 мл/м. п.
- 6 х 6 мм: 36 мл/м. п.
- 3 х 5 мм: 15 мл/м. п.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність герметика 
Ceresit Silikon Universal вказаним технічним характеристи-
кам при виконанні правил транспортування, зберігання та
нанесення, наведених у даному технічному описі. Виробник
не несе відповідальності за неправильне використання мате-
ріалу, а також за його застосування в інших цілях та умовах,
не передбачених технічним описом. Із моменту появи дано-
го технічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

не піддається інтенсивному старінню,
стійкий до ультрафіолетового 
випромінювання
структурується у вологих умовах 
уповільнює утворення грибкової 
плісняви 
еластичний 
однокомпонентний
висока адгезія, у тому числі 
до гладких поверхонь 
зносостійкий

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit Silikon Sanitary призначений для: 
- герметизації швів і стиків у ванних кімнатах, душових кабі-

нах, басейнах, санвузлах, кухнях та інших приміщеннях 
і спорудах, що експлуатуються у вологому середовищі; 

- заповнення швів облицювання у вологих приміщеннях із
плитки будь-якого виду, окрім мармурової. 

Має гарне зчеплення без застосування ґрунтовки з кера-
мічними плитками, емальованими поверхнями, фарфором 
і склом. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань.
Перед застосуванням герметика основу необхідно очистити
від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зни-
жують адгезію матеріалу до основи. За необхідності слід ви-
далити стару герметизуючу масу та залишки інших речовин.
Для отримання оптимально якісних швів рекомендується на-
клеїти на краї швів гладку клейку стрічку, котра після нане-
сення герметика та його розшивки видаляється. Таким чином
фіксуються рівні краї шва. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Балончик із Ceresit Silikon Sanitary розрізати над різьбою,
нагвинтити пластмасову форсунку та зробити на ній зріз від-
повідно до ширини шва. Після цього балончик встановити в
пістолет-нагнітач і з його допомогою виконати рівномірне
нанесення герметика в шов. Шов має бути заповнений по-
вністю. Одразу ж після нанесення герметизуючої маси (не

пізніше ніж через 6–8 хвилин) її слід розрівняти за допомо-
гою відповідного інструмента. Для цього інструмент змочу-
ється водою. З метою уникнення розтріскування плівки, що
утворюється, необхідно відразу ж після цього зняти липку
стрічку. Свіжу, ще не засохлу герметизуючу масу видалити
за допомогою спирту чи розчинника. Засохлі залишки мож-
на видалити лише механічним способом (у затверділому
стані Ceresit Silikon Sanitary не розчиняється в жодних роз-
чинниках). 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+40 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °С та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах час твердіння може змінитися. 
Ceresit Silikon Sanitary містить оцтову кислоту, і в мо-
мент тужавлення герметика відбувається її виділен-
ня, тому під час роботи необхідно захищати очі та
шкіру, забезпечити достатню вентиляцію та не вди-
хати пари. У разі потрапляння герметика в очі слід
негайно промити їх водою та звернутися за допомо-
гою до лікаря. 

Silikon 
Sanitary
Санітарний силіконовий герметик



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-
мативними документами на виконання герметизуючих робіт.
У разі використання герметика в інших умовах або з іншою
метою необхідно самостійно провести тестові випробування
чи звернутися за консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +10 °С до +20 °С – 18 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit Silikon Sanitary фасується в балончики по 280 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: силікон із оцтовою кислотою 
Час утворення 
поверхневої плівки: 10–15 хвилин 
Час повного затвердіння 
при товщині шару 5 мм: близько 2 діб 
Густина: 1,02 г/мл 
Термостійкість: від -40 °C до +120 °С
Температура основи 
при застосуванні герметика: від +5 °C до +40 °C
Об’ємна усадка: 3% 
Максимально допустима 
деформація швів: до 25% 
Міцність при 100% 
розтягуванні: близько 0,3 МПа
Максимальна ширина шва: 20 мм 
Витрата: 
- 20 х 10 мм: 200 мл/м. п.
- 10 х 10 мм: 100 мл/м. п.
- 6 х 6 мм: 36 мл/м. п.
- 3 х 5 мм: 15 мл/м. п.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність герметика 
Ceresit Silikon Sanitary вказаним технічним характеристи-
кам при виконанні правил транспортування, зберігання та
нанесення, наведених у даному технічному описі. Виробник
не несе відповідальності за неправильне використання ма-
теріалу, а також за його застосування в інших цілях та умо-
вах, не передбачених технічним описом. Із моменту появи
даного технічного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

однокомпонентний 
висока адгезія 
сумісний із лакофарбовими 
покриттями 
водостійкий 
пластично-еластичний 
не містить горючих розчинників 
тримається на вологих і вбирних 
поверхнях

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit Akryl призначений для: 
- герметизації швів і стиків віконних і дверних блоків; 
- заповнення тріщин у штукатурці та цегляній кладці всере-

дині та зовні будівель. 
Має високу адгезію до цегляних, бетонних і штукатурних ос-
нов, деревини та анодованого алюмінію. Не застосовується
для швів, що піддаються постійному впливу води (у басей-
нах, резервуарах). 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань.
Перед застосуванням герметика основу необхідно очистити
від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зни-
жують адгезію матеріалу до основи. За необхідності слід ви-
далити стару герметизуючу масу та залишки інших речовин.
Для отримання оптимально якісних швів рекомендується на-
клеїти на  краї швів гладку липку стрічку, котра після нане-
сення герметика та його розшивки видаляється. Таким чином
фіксуються рівні краї шва. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Балончик із Ceresit Akryl розрізати над різьбою, нагвинтити
пластмасову форсунку та зробити на ній зріз відповідно до
ширини шва. Після цього балончик встановити в пістолет-на-
гнітач (ручний або пневматичний пістолет) і з його допомо-
гою виконати рівномірне, без пропусків, нанесення гермети-
ка в шов. Шов має бути заповнений повністю. Одразу ж піс-
ля нанесення герметизуючої маси (не пізніше ніж через 6–8
хвилин) її слід розрівняти за допомогою відповідного інстру-
мента. Для цього інструмент змочується водою. З метою
уникнення розтріскування плівки, що утворюється, необхід-
но відразу ж після цього зняти липку стрічку. Свіжу, ще не за-
сохлу герметизуючу масу видалити за допомогою води. За-
сохлі залишки можна видалити лише механічним способом. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+40 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °С та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах час твердіння може змінитися. 
Під час роботи необхідно захищати очі та шкіру. 
У разі потрапляння герметика в очі слід негайно про-
мити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-
мативними документами на виконання герметизуючих робіт.
У разі сумніву у властивостях матеріалу чи сфері його за-
стосування необхідно самостійно провести тестові випробу-
вання чи звернутися за консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +2 °С до +20 °С – 18 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

Akryl
Акриловий герметик



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УПАКОВКА
Ceresit Akryl фасується в балончики по 280 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: дисперсія акрилату 
Час утворення 
поверхневої плівки: близько 15 хвилин 
Час повного затвердіння 
при товщині шару 5 мм: близько 10 діб 
Густина: 1,5 г/мл 
Термостійкість: від -20 °C до +80 °С
Температура основи 
при застосуванні герметика: від +5 °C до +40 °C
Максимально допустима 
деформація швів: до 10% 
Об’ємна усадка: не більше 18% 
Твердість за Шором (А): 20–25 
Максимальна ширина шва: 25 мм 
Модуль пружності: близько 0,05 МПа 
Витрата: 
- 20 х 10 мм: 200 мл/м. п.
- 10 х 10 мм: 100 мл/м. п.
- 6 х 6 мм: 36 мл/м. п.
- 3 х 5 мм: 15 мл/м. п.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність герметика Ceresit Akryl вка-
заним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його за-
стосування в інших цілях та умовах, не передбачених тех-
нічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до більшості 
матеріалів
незначний запах під час твердіння 
не корозійний для металів 
швидка полімеризація 
сумісний із покриттями на водній 
основі та на основі розчинників 
стійкий до вологи та утворення 
плісняви 
стійкий до атмосферних впливів

  

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit Silikon Neutral призначений для: 
- герметизації деформаційних і компенсаційних швів у буді-

вельних конструкціях; 
- герметизації швів, що експлуатуються у вологому середо-

вищі (наприклад, у ванній кімнаті та душовій кабіні, санте-
хобладнанні, басейнах, резервуарах тощо);

- промислового застосування в якості герметика в автомобі-
ле- та кораблебудуванні;

- приклеювання дзеркал. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути чистою, сухою та міцною, без видимих
руйнувань. Перед застосуванням герметика основу необхід-
но очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію матеріалу до основи. За необ-
хідності слід видалити стару герметизуючу масу та залишки
інших речовин. Для отримання оптимально якісних швів ре-
комендується наклеїти на краї  швів гладку липку стрічку,
котру після нанесення герметика та його розрівняння необ-
хідно видалити. Таким чином фіксуються рівні краї шва. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Балончик із Ceresit Silikon Neutral розрізати над різьбою, на-
гвинтити пластмасову форсунку та зробити на ній зріз відпо-
відно до ширини шва. Після цього балончик встановити в піс-
толет-нагнітач (ручний або пневматичний пістолет) і з його

допомогою виконати рівномірне, без пропусків, нанесення
герметика в шов. Шов має бути заповнений повністю. Одра-
зу ж після нанесення герметизуючої маси (не пізніше ніж че-
рез 6–8 хвилин) її слід розрівняти за допомогою відповідно-
го інструмента. Для цього інструмент змочується водою. З ме-
тою уникнення розтріскування плівки, що утворюється, необ-
хідно відразу ж після цього зняти липку стрічку. Свіжу, ще не
засохлу герметизуючу масу видалити за допомогою води.
Засохлі залишки можна видалити лише механічним спосо-
бом. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+40 °С. При температурі нижче +5 °С можна виконувати за-
повнення швів, лише якщо на їхніх поверхнях немає конден-
сату, снігу чи льоду. Усі вищевикладені рекомендації ефек-
тивні при температурі +23 °С та відносній вологості повітря
50%. В інших умовах час тужавлення та твердіння герметика
може змінитися. 

Silikon 
Neutral
Універсальний силіконовий 
нейтральний герметик



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Під час роботи з Ceresit Silikon Neutral необхідно за-
хищати очі та шкіру, забезпечити достатню венти-
ляцію та не вдихати пари продукту. У разі потрап-
ляння герметика в очі слід негайно промити їх во-
дою та звернутися за допомогою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-
мативними документами на виконання герметизуючих робіт.
У разі використання герметика в інших умовах необхідно
самостійно провести його випробування чи звернутися за
консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit Silikon Neutral фасується в пластикові картриджі по
280 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система: алкоксі 
Колір: прозорий 
Час утворення 
поверхневої плівки: не більше 25 хвилин 
Густина: 1,01–1,03 г/см3

Термостійкість: від -40 °C до +120 °С
Температура нанесення 
герметика: від +5 °C до +40 °C
Швидкість видавлювання: 550 г/хв 
Час полімеризації: 1–2 мм / 24 год 
Умовна міцність 
при 100% видовженні: 0,32 МПа
Видовження при розриві: 200%

Витрата:

Товщина 
шва Ширина шва
герметика

3 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм12 мм 15 мм 20 мм
4 мм 25 18 13 10 7 6 5 3,5
5 мм 20 15 10 7 6 5 4 3
6 мм 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25
8 мм 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75
10 мм 10 8 5 4 3 2 2 1,5

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність герметика 
Ceresit Silikon Neutral вказаним технічним характеристикам
при виконанні правил транспортування, зберігання та нане-
сення, наведених у даному технічному описі. Виробник не
несе відповідальності за неправильне використання матеріа-
лу, а також за його застосування в інших цілях та умовах, не
передбачених технічним описом. Із моменту появи даного
технічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до більшості 
матеріалів
специфічний запах під час 
полімеризації 
стійкий до озону, УФ-випромінювання
та екстремальних температур 
висока міцність

  

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CS 23 призначений для герметизації: 
- швів у віконних і дверних конструкціях (у тому числі з алю-

мінію);
- швів і примикань у будівельних конструкціях;
- примикань віконних і дверних блоків;
- конструкцій зі скла та металу (акваріумів, ємностей тощо). 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути чистою, сухою та міцною, без видимих
руйнувань. Перед застосуванням герметика основу необхід-
но очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію матеріалу до основи. За необ-
хідності слід видалити стару герметизуючу масу та залишки
інших речовин. Для отримання оптимально якісних швів ре-
комендується наклеїти на краї швів гладку липку стрічку, кот-
ру після нанесення герметика та його розшивки необхідно
видалити. Таким чином фіксуються рівні краї шва. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Балончик із Ceresit CS 23 розрізати над різьбою, нагвинтити
пластмасову форсунку та зробити на ній зріз відповідно до
ширини шва. Після цього балончик встановити в пістолет-на-
гнітач (ручний або пневматичний пістолет) і з його допомо-
гою виконати рівномірне, без пропусків, нанесення гермети-
ка в шов. Шов має бути заповнений повністю. Одразу ж піс-
ля нанесення герметизуючої маси (не пізніше ніж через 6–8
хвилин) її слід розрівняти за допомогою відповідного інстру-
мента. Для цього інструмент змочується водою. З метою
уникнення розтріскування плівки, що утворюється, необхід-
но відразу ж після цього зняти липку стрічку. Свіжу, ще не за-
сохлу герметизуючу масу, видалити за допомогою води. За-
сохлі залишки можна видалити лише механічним способом. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+40 °С. При температурі нижче +5 °С можна виконувати за-
повнення швів, лише якщо на їхніх поверхнях немає конден-

сату, снігу чи льоду. Усі вищевикладені рекомендації ефек-
тивні при температурі +23 °С та відносній вологості повітря
50%. В інших умовах час тужавлення та твердіння герметика
може змінитися. 
Під час роботи з Ceresit CS 23 необхідно захищати
очі та шкіру, забезпечити достатню вентиляцію та
не вдихати пари продукту. У разі потрапляння гер-
метика в очі слід негайно промити їх водою та звер-
нутися за допомогою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-
мативними документами на виконання герметизуючих робіт.
У разі використання герметика в інших умовах необхідно
самостійно провести його випробування чи звернутися за
консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

CS 23
Силіконовий герметик для скла
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УПАКОВКА
Ceresit CS 23 фасується в пластикові картриджі по 280 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система: ацетоксі 
Колір: білий, прозорий 
Час утворення 
поверхневої плівки: не більше 25 хвилин 
Густина: 1,02–1,05 г/см3

Температура 
нанесення герметика: від +5 °C до +40 °C
Швидкість видавлювання: 200 г/хв 
Час полімеризації: 3 мм / 24 год 
Термостійкість: від -40 °C до +200 °С
Умовна міцність 
при 100% видовженні: 0,45 МПа
Видовження при розриві: більше 170%
Міцність при розриві: 0,59 МПа

Витрата:

Товщина 
шва Ширина шва
герметика

3 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм
4 мм 25 18 13 10 7 6 5 3,5
5 мм 20 15 10 7 6 5 4 3
6 мм 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25
8 мм 13 10 6 3 4 3 2,4 1,75
10 мм 10 8 5 4 3 2 2 1,5

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність герметика Ceresit CS 23 вка-
заним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
рекомендована для застосування 
з трафаретами
стійка до погодних умов
висока еластичність
низьке водопоглинання
зносостійка
паропроникна
формула bioprotect – стійка до біологічних
забруднень (грибок, пліснява, водорості)
висока стійкість кольору (стійкість 
до уф-випромінювання)
доступна в 12 кольорах серії VISAGE 
і в повній палітрі Ceresit Colours of Nature®

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Тонкошарова (0,5 мм) декоративна акрилова штукатурка
Ceresit CT 60 VISAGE призначена для декоративного оз-
доблення поверхонь усередині та зовні будівель із застосу-
ванням трафаретів, що імітують структуру цегли чи нату-
рального каменю, по бетонних, оштукатурених основах,
основах із гіпсу, ДСП, гіпсокартону, а також у системах теп-
лоізоляції фасадів. 
У випадку використання темних насичених кольорів нане-
сення матеріалу по системі теплоізоляції має обмежуватися
невеликими площами, архітектурними деталями. 
Штукатурка Ceresit CT 60 VISAGE (0,5 мм) стійка до біоло-
гічного забруднення (появи плісняви, грибка та водоростей).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути гладкою, сухою,
міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням
штукатурки основа очищається від пилу, напливів, масля-
них плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину
до основи. За необхідності основи мають бути вирівняні за
допомогою Ceresit CT 29, потім зашпакльовані всередині
приміщень Ceresit CT 126 (окрім приміщень із підвищеною
вологістю), а зовні та в приміщеннях із підвищеною воло-
гістю – Ceresit CT 225. 
Зовні будівель 
Міцні та щільні цементно-піщані та цементно-вапняні штука-
турки (вік не менше 28 діб, вологість не більше 4%), бетон-

ні основи (вік не менше 3 місяців, вологість не більше 4%),
армований захисний шар системи теплоізоляції з матеріалу
Ceresit СТ 85 (вік не менше 3 діб) перед нанесенням шту-
катурки Ceresit CT 60 VISAGE попередньо обробляються
Ceresit CT 16. 
Неміцні основи, а також основи з високою вбирною здатністю
попередньо необхідно обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17, 
а потім через 4 години нанести шар Ceresit CT 16.
Усередині будівель
Гіпсові основи (вологість менше 1%), основи з неміцних це-
ментно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок, а також
із гіпсокартонних, деревостружкових плит необхідно попе-
редньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17, а потім на-
нести Ceresit CT 16 та витримати до повного висихання. 
Малярні (фарбові) покриття, міцні покриття, покриття з ви-
сокою адгезією ґрунтуються Ceresit CT 16. 
Зволоження основи (стіни) в процесі експлуатації (наприк-
лад, внаслідок капілярного підсмоктування вологи) може
спричинити відшарування штукатурки. Тому в таких примі-
щеннях, котрі піддаються постійному впливу вологи, має бути
попередньо виконана гідроізоляція. Ceresit CT 16 рекоменду-
ється застосовувати в кольорі, наближеному до кольору шту-
катурки. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємкості ретельно перемішати. У залежності від умов

CТ 60 VISAGE
Декоративна акрилова 
штукатурка (0,5 мм) 
Для декоративного тонкошарового оздоблення із застосуванням трафаретів
«під цеглу» та «під натуральний камінь» усередині та зовні будівель. 



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

застосування консистенцію суміші можна змінити, додавши
невелику кількість чистої води (не більше 150 мл на 25 кг
маси), і знову перемішати. Забороняється використання єм-
костей та інструментів, що іржавіють. 
Перед нанесенням штукатурки на поверхні слід закріпити
трафарети, що імітують клінкерну цеглу чи натуральний ка-
мінь. Після видалення захисної стрічки трафарет має бути
закріплений шляхом щільного притискання до поверхні (на-
приклад, за допомогою гумового валика) так, щоб нанесе-
на штукатурка не затікала під трафарет, що може виклика-
ти його відшарування. Закріплювати трафарети слід безпо-
середньо перед нанесенням штукатурки. Трафарети кріп-
ляться відповідно до вибраного візерунка. 
Штукатурка Ceresit CT 60 VISAGE (0,5 мм) наноситься на
поверхню рівномірно за допомогою довгої стальної терки,
що утримується під кутом до поверхні. Текстуру отримуємо
відразу після нанесення штукатурки шляхом вирівнювання
її довгою стальною теркою. Після того як штукатурка дещо
підсохла, трафарети слід зняти. Не використовувати трафа-
рети, котрі вже були використані раніше. 
Не оббризкувати штукатурку водою!
У випадку необхідності перерви в роботі слід закінчити на-
несення штукатурки до краю трафарету. Після перерви
можна продовжити роботу з указаного місця. 
Незатверділу штукатурку з поверхонь та інструменту мож-
на змити водою, затверділа штукатурка може бути видале-
на тільки механічним шляхом. Оновлення штукатурки може
бути виконане за допомогою акрилових фарб Ceresit CT 42
та Ceresit CT 44, силіконової фарби Ceresit CT 48 та силі-
катної фарби Ceresit CT 54. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі повітря та поверхні
нанесення від +5 °С до +25 °С та відносній вологості повіт-
ря не вище 80%. Усі вищевикладені рекомендації ефективні
при температурі +20 °С та відносній вологості повітря 60%.
В інших умовах час затвердіння матеріалу може змінитися.
Не слід змішувати продукт з іншими штукатурками, барвни-
ками, смолами чи іншими зв’язувальними матеріалами. Піс-
ля нанесення штукатурки слід забезпечити вентиляцію при-
міщення доти, доки повністю не зникне запах. Тільки після
цього приміщення буде придатне до використання. 
При потраплянні продукту в очі слід промити їх ве-
ликою кількістю води та звернутися за консульта-
цією до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей
місці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендується при
роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати
матеріали однієї партії, вказаної на упаковці, а також воду
з одного джерела. 
Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, до-
тримуючись правила нанесення «мокре на мокре». 
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення шту-
катурки на поверхні, що сильно обігріваються (наприклад,
поверхні, що знаходяться безпосередньо під впливом пря-
мих сонячних променів). 

Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів,
а також надмірного пересихання чи мінусових температур.
З цією метою будівельне риштування слід прикрити сіткою
чи фольгою.
Окрім вищевикладеної інформації щодо застосування де-
коративної акрилової штукатурки Ceresit CT 60 VISAGE,
при роботі з нею слід керуватися чинною нормативною до-
кументацією. У випадку застосування матеріалу в умовах,
не розглянутих у даному технічному описі, слід самостійно
провести випробування чи звернутися за консультацією до
виробника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці.
Берегти від заморожування!
Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit CT 60 VISAGE фасується в пластикові ємкості по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних 

смол із мінеральними напов-
нювачами та пігментами 

Густина: 1,8 г/см3

Температура застосування: від +5 °С до +25 °С
Час висихання: близько 15 хвилин
Стійкість до дощу: приблизно після 24 годин
Передбачувана 
витрата продукту 
Ceresit CT 60 VISAGE (0,5 мм): близько 1,5–2,0 кг/м3

при товщині трафарету
близько 1 мм

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 60 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
зберігання, приготування та нанесення, котрі наведені в даному
описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне вико-
ристання штукатурки, а також за її застосування в інших цілях та
умовах, не передбачених цим описом. Із появою даного техніч-
ного опису всі попередні вважаються недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
доступна в 16 кольорах для створен-
ня ефекту граніту та 
12 кольорах – для ефекту піщанику
до складу штукатурки входить суміш
натуральних і видозмінених напов-
нювачів, що створюють ефект нату-
рального каменю
стійка до погодних умов
стійка до вологого стирання
можливість легко підтримувати чис-
тоту покриття
придатна для машинного нанесення
може використовуватися 
з трафаретами
готова до використання

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 710 VISAGE призначена для декора-
тивного оздоблення поверхонь усередині та зовні будівель по
бетонних, оштукатурених основах, основах із гіпсу, ДСП, гіп-
сокартону, а також у системах теплоізоляції фасадів. 
У якості зв’язувального матеріалу використовуються прозорі
смоли, наповнювачі представляють собою спеціально підібра-
ні комбінації наповнювачів із натурального та видозміненого
граніту та кварцу. Матеріал Ceresit CT 710 VISAGE наносить-
ся шляхом напилювання. На невеликих ділянках може наноси-
тися металевою теркою. Після висихання на поверхні отримує-
мо фактуру природного каменю. Матеріал захищає повер-
хню основи від капілярного проникнення. 
Ceresit CT 710 VISAGE рекомендується для застосування в міс-
цях, що піддаються інтенсивним атмосферним впливам і за-
брудненню (наприклад, цоколі будівель, входи в будівлі, кори-
дори, сходи тощо). 
У випадку використання темних насичених кольорів нанесення
матеріалу по системі тепло-ізоляції має обмежуватися невели-
кими площами, архітектурними деталями. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без

видимих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки основа
очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речо-
вин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхідності
основи мають бути вирівняні, наприклад, Ceresit CT 29.  
Зовні будівель 
Рівні, гладкі, міцні, щільні цементно-піщані та цементно-вапняні
штукатурки (вік не менше 28 діб, вологість не більше 4%), такі
ж бетонні основи (вік не менше 3 місяців, вологість не більше
4%), армований захисний шар системи теплоізоляції з мате-
ріалу Ceresit СТ 85 (вік не менше 3 діб) перед нанесенням шту-
катурки попередньо обробляються Ceresit CT 16. Неміцні ос-
нови, а також основи з високою вбирною здатністю поперед-
ньо необхідно обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17, а потім че-
рез 4 години нанести шар Ceresit CT 16. 
Нерівні цементні штукатурки вирівняти за допомогою 
Ceresit CT 29, а бетонні основи – за допомогою матеріалів
групи Ceresit CD. 
Усередині будівель
Рівні, гладкі гіпсові основи (вологість менше 1%) та основи з не-
міцних цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок, 
а також із гіпсокартонних, деревостружкових плит необхідно
попередньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17, а потім на-
нести Ceresit CT 16 та витримати до повного висихання. 
Нерівні гіпсові або цементно-вапняні поверхні вирівнюються за
допомогою Ceresit CT 126.

CТ 710 VISAGE
Декоративна штукатурка 
з ефектом «Природний камінь»
Для декоративного оздоблення з фактурою поверхні 
«під піщаник» і «під граніт» усередині та зовні будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Малярні (фарбові) покриття, міцні покриття, покриття з висо-
кою адгезією ґрунтуються Ceresit CT 16. 
Декоративна акрилова штукатурка Ceresit CT 710 VISAGE мо-
же наноситися після повного висихання Ceresit CT 16. 
Зволоження основи (стіни) в процесі експлуатації (наприклад,
внаслідок капілярного підсмоктування вологи) може спричини-
ти пошкодження шару штукатурки, тому приміщення, що під-
даються постійному впливу вологи, повинні мати шар відповід-
ної гідроізоляції. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємкості ретельно перемішати. У залежності від умов за-
стосування консистенцію суміші можна змінити, додавши не-
велику кількість чистої води (не більше 150 мл на 25 кг маси),
і знову перемішати. Забороняється використання ємкостей та
інструментів, що іржавіють. 
При розпиленні штукатурка наноситься у два шари. Перший
шар наноситься горизонтальними проходами. Другий шар на-
носиться вертикальними проходами після початкового схоплю-
вання першого шару. Товщина двох шарів повинна забезпечу-
вати повне покриття поверхні та отримання потрібної фактури.
При нанесенні вручну штукатурка Ceresit CT 710 VISAGE нано-
ситься на поверхню рівномірно за допомогою стальної терки,
що утримується під кутом до поверхні, поки товщина нанесено-
го шару не забезпечить повне покриття поверхні. Розгладжува-
ти поверхню щойно нанесеної штукатурки необхідно тим же ін-
струментом, уникаючи сильних натисків. 
Не оббризкувати штукатурку водою!
Не слід намагатися структурувати поверхню!
Після схоплювання Ceresit CT 710 VISAGE утворює неоднорід-
ну фактуру натурального каменю.
Для штукатурки Ceresit CT 710 VISAGE з ефектом «Природний
камінь» («під граніт») у відтінках Mozambique Graphite і Zambia
Green рекомендується тільки ручне нанесення за допомогою
довгої стальної терки. Для інших відтінків граніту та всіх відтінків
піщанику рекомендується машинне нанесення, яке забезпечує
отримання натурального зовнішнього вигляду.
Роботи на одній поверхні повинні виконуватися безперервно, 
з використанням матеріалу однакової консистенції. У випадку
необхідності перерви слід наклеїти липку стрічку вздовж лінії,
де завершуються роботи, нанести на неї штукатурку та вирів-
няти. Потім стрічку видаляють із залишками свіжого матеріалу.
Після перерви продовжити роботу із зазначеного місця. Край
нанесеної раніше штукатурки закрити липкою стрічкою, яку
після нанесення свіжої ділянки штукатурки слід видалити.
Незатверділу штукатурку з поверхонь та інструменту можна
змити водою, затверділа штукатурка може бути видалена тіль-
ки механічним шляхом.

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі повітря та поверхні
нанесення від +10 °С до +25 °С та відносній вологості повітря
не вище 80%. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при
температурі +20 °С та відносній вологості повітря 60%. В ін-
ших умовах час затвердіння матеріалу може змінитися. Не слід
змішувати продукт з іншими штукатурками, барвниками, смо-
лами чи іншими зв’язувальними матеріалами. Після нанесення
штукатурки слід забезпечити вентиляцію приміщення доти, до-
ки повністю не зникне запах. Тільки після цього приміщення бу-
де придатне до використання. 
При потраплянні продукту в очі слід промити їх вели-
кою кількістю води та звернутися за консультацією
до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендується при
роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати
матеріали однієї партії, вказаної на упаковці, а також воду
з одного джерела. 
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення штука-
турки на поверхні, що сильно обігріваються (наприклад, по-
верхні, що знаходяться безпосередньо під впливом прямих со-
нячних променів). 
Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів,
а також надмірного пересихання чи мінусових температур.
З цією метою будівельне риштування слід прикрити сіткою
чи фольгою.
При нанесенні штукатурки Ceresit CT 710 VISAGE вручну (за
допомогою довгої стальної терки та трафарету, що імітує нату-
ральний камінь) мінімальна товщина шару повинна бути 2 мм.
Відкриті ємкості необхідно щільно закривати, а їхній вміст ви-
користовувати швидко.
У випадку застосування матеріалу в умовах, не розглянутих
у даному технічному описі, слід самостійно провести пробні
випробування чи звернутися за порадою до виробника (ім-
портера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при тем-
пературі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаної на упаковці.
Берегти від заморожування!
Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 
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УПАКОВКА
Ceresit CT 710 VISAGE фасується в пластикові ємкості по 20 кг.  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних

смол із мінеральними 
наповнювачами 

Густина: 1,7 кг/дм3

Температура застосування: від +10 °С до +25 °С
Час висихання: близько 30 хвилин
Стійкість до дощу: через 3 доби
Витрата продукту:

структура «під піщаник»: близько 2,0 кг/м2 при товщині
шару близько 1 мм

структура «під граніт»:
Mozambique Graphite від 5,0 до 5,5 кг/м2

Nepal Red, Argentina Brown, 
Dolomite Grey, Himalaya Grey, 
Tanzania Grey, Sardinia Grey,
India Black, Brasilia Rose, 
Zambia Green, Nordic White близько 5,0 кг/м2

Finland Silver, Panama Cream,
Mexico Gold, Patagonia Beige,
Jamaica Brown від 4,0 до 4,5 кг/м2

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МАШИННОГО 
НАНЕСЕННЯ

Для Ceresit CT 710 VISAGE «під піщаник» рекомендується ви-
користання насадок з діаметром отвору 4 мм, робочий тиск –
від 2 до 6 бар.
Для Ceresit CT 710 VISAGE «під граніт» рекомендується вико-
ристання насадок з діаметром отвору від 4 до 8 мм, робочий
тиск – від 2 до 6 бар.
Перед кожним нанесенням рекомендується виконати пробний
зразок для коректування консистенції продукту, розміру на-
садки та робочого тиску. 

ДОСТУПНІ ВІДТІНКИ
Ceresit CT 710 VISAGE «під граніт»:

Ceresit CT 710 VISAGE «під піщаник»:

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 710 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил збе-
рігання, приготування та нанесення, котрі наведені в даному опи-
сі. Виробник не несе відповідальності за неправильне викорис-
тання штукатурки, а також за її застосування в інших цілях та
умовах, не передбачених цим описом. Із появою даного техніч-
ного опису всі попередні вважаються недійсними.

India Black
Brasilia Rose
Dolomite Grey
Sardinia Grey
Nordic White
Finland Silver
Panama Cream
Mozambique Graphite

Argentina Brown
Mexico Gold
Nepal Red
Patagonia Beige
Tanzania Grey
Zambia Green
Jamaica Brown
Himalaya Grey

Scandinavia White
Kenya Cream
Cairo Beige
Porto Beige
Manhattan Grey
Venetto Rosa

Toledo Red
Alabama Gold
Arabia Sand
Montenegro Green
Cordoba Gold
Palermo Grey



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСТрафарет 
серії VISAGE

ВЛАСТИВОСТІ
самоклеючий 
зручний при фіксації на поверхні 
не потребує додаткової підготовки
при наклеюванні 
наявні 5 різних малюнків

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Трафарет застосовується для створення фактур на поверхнях
інтер’єрів, що імітують форму цегляної кладки чи натурального
каменю, із подальшим нанесенням декоративних штукатурок
Ceresit СТ 710 VISAGE або Ceresit СТ 60 (0,5 мм) VISAGE.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути гладкою, сухою, міц-
ною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням трафа-
рету її слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що знижують адгезію до основи. Поверхні не-
вбирних основ необхідно обробити ґрунтуючою фарбою
Ceresit СТ 16, що має відтінок, обраний для стиків у малюн-
ку. Вбирні основи слід спочатку заґрунтувати Ceresit СТ 17,
а потім (мінімум через 2 години) обробити Ceresit СТ 16.
Трафарети можуть наноситися лише після повного висихан-
ня ґрунтуючого розчину Ceresit СТ 16. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Після видалення захисної стрічки з поверхні трафарету його
необхідно зафіксувати та щільно притиснути до поверхні ос-
нови (наприклад, за допомогою гумового валика). Слід уника-
ти затікання штукатурки під трафарет, оскільки це може ви-
кликати його відшарування та відхилення змісту малюнка від
запланованого. Знімати трафарет необхідно після початково-
го (втрата липкості) висихання штукатурки. Трафарет призна-
чений для одноразового використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування трафаре-
ту, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними
документами. У разі застосування трафарету в умовах, не
розглянутих у даному технічному описі, необхідно самостійно
провести випробування чи звернутися за консультацією до ви-
робника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в сухому приміщенні. Термін зберігання не обме-
жений. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Використані трафарети утилізувати як побутові відходи. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність трафарету даному технічному
опису при виконанні правил транспортування, зберігання та
застосування, наведених в описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також за
його застосування в інших цілях та умовах, не передбачених
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 

Сомерсетський камінь

Каталонський камінь

Валенсійський камінь

Бостонська цегла

Лондонська цегла



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
придатна до шаблонного 
моделювання структури деревини
стійка до погодних умов
водовідштовхувальна
стійка до появи грибка, плісняви 
та водоростей
висока паропроникність

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Декоративна штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE призначе-
на для декоративного оздоблення поверхонь усередині та
зовні будівель по бетонних, оштукатурених основах, осно-
вах із гіпсу, ДСП, гіпсокартону, а також у системах теплоі-
золяції фасадів. 
Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE виробляється в білому
кольорі та після нанесення готова до пофарбування за до-
помогою імпрегнанта (просочення) Ceresit CT 721 VISAGE
для створення ефекту «Деревина». Вказаний ефект доступ-
ний у 6 відтінках.
Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE стійка до біологічного
забруднення (появи плісняви, грибка та водоростей). 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки осно-
ва очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхід-
ності основи мають бути вирівняні, наприклад, Ceresit CT 29. 
Зовні будівель 
Міцні та щільні цементно-піщані та цементно-вапняні штука-
турки (вік не менше 28 діб, вологість не більше 4%), бетон-
ні основи (вік не менше 3 місяців, вологість не більше 4%),
армований захисний шар системи теплоізоляції з матеріалу
Ceresit СТ 85 (вік не менше 3 діб) перед нанесенням штука-
турки попередньо обробляються Ceresit CT 16. Неміцні ос-
нови, а також основи з високою вбирною здатністю попе-
редньо необхідно обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17, а по-
тім через 4 години нанести шар Ceresit CT 16. 

Усередині будівель
Гіпсові основи (вологість менше 1%) та основи з неміцних
цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок, а та-
кож із гіпсокартонних, деревостружкових плит необхідно
попередньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17, а потім
нанести Ceresit CT 16 та витримати до повного висихання. 
Малярні (фарбові) покриття, шпалери та залишки клею пе-
ред нанесенням ґрунтовок мають бути повністю видалені. 
Декоративна штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE може на-
носитися після повного висихання Ceresit CT 16.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш замішати чистою водою з розрахунку 5,25 л води
на 25 кг сухої суміші та перемішати до отримання однорідної
маси без грудок за допомогою низькообертового дриля з на-
садкою чи мішалки. 
Однакова консистенція матеріалу в процесі нанесення підтри-
мується шляхом перемішування без додавання води. Заборо-
няється використання ємкостей та інструментів, що іржавіють.
Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки чи
напівтерка з нержавіючої сталі рівномірним шаром товщи-
ною 4 мм. Потім необхідно надати поверхні фактури, при-
тискаючи силіконові шаблони (матриці) з малюнком «під де-
ревину» чи іншим потрібним візерунком. 

CТ 720 VISAGE
Декоративна штукатурка 
з ефектом «Деревина»
Для декоративного тонкошарового оздоблення 
з фактурою поверхні «під деревину» всередині та зовні будівель.
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Через три доби поверхня штукатурки зі створеною фактурою
покривається шляхом розпилення імпрегнанта (просочення)
Ceresit CT 721 VISAGE. 
Незатверділу штукатурку з поверхонь та інструменту можна
змити водою, затверділа штукатурка може бути видалена
тільки механічним шляхом. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі повітря та поверхні
нанесення від +5 °С до +25 °С та відносній вологості повітря
не вище 80%. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при
температурі +20 °С та відносній вологості повітря 60%. В ін-
ших умовах час затвердіння матеріалу може змінитися. 
До складу штукатурки входить цемент, і при змішу-
ванні з водою відбувається лужна реакція. При по-
траплянні продукту в очі слід промити їх великою
кількістю води та звернутися за консультацією до
лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт не слід наносити штукатурку
на стіни, що піддаються інтенсивному сонячному впливу. 
Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів,
а також надмірного пересихання та мінусових температур
протягом перших 24 годин. З цією метою будівельне риш-
тування слід прикрити сіткою чи плівкою. 
Окрім вищевикладеної інформації щодо застосування де-
коративної штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE, слід керува-
тися чинною нормативною документацією. У випадку вико-
ристання матеріалу в умовах, не розглянутих у даному тех-
нічному описі, слід самостійно провести пробні випробу-
вання чи звернутися за порадою до виробника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати ви-
робництва, вказаної на упаковці.
Берегти від заморожування!
Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE фасується в паперові
мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементів із мінеральни-

ми наповнювачами та модифі-
каторами 

Густина: 1,5 кг/дм3

Витрата води 
для приготування: 5,25 л на 25 кг 
Температура застосування: від +5 °С до +25 °С
Час використання: до 90 хвилин
Витрата продукту: близько 2 кг/м2 при товщині

шару 1 мм

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
зберігання, приготування та нанесення, котрі наведені в дано-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви-
користання штукатурки, а також за її застосування в інших ці-
лях та умовах, не передбачених цим описом. Із появою даного
технічного опису всі попередні вважаються недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
доступний у 6 відтінках натуральної
деревини
стійкий до погодних умов
довговічний і стійкий до забруднень.
гідрофобний
висока стійкість кольору 
готовий до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE використовується для
улаштування декоративного шару з відтінками натуральної
деревини на поверхні штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE 
з ефектом «Деревина». Ceresit CT 721 VISAGE може засто-
совуватися з указаною метою по тонкошарових мінеральних
штукатурках, традиційних цементно-піщаних штукатурках,
на поверхні бетону, гіпсових поверхнях, у системах теплоізо-
ляції фасадів. 
Матеріал може розпилюватися чи наноситися за допомогою
пензля, валика чи губки. 
Ceresit CT 721 VISAGE стійкий до забруднення та довговіч-
ний. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки осно-
ва очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхід-
ності основи мають бути вирівняні, наприклад, Ceresit CT 29. 
Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина»
серії VISAGE, тонкошарові мінеральні штукатурки повинні
мати вік більше 3 діб. 
Бетонні основи повинні мати вік більше 3 місяців і вологість
не більше 4%, цементно-піщані та цементно-вапняні штука-
турки – вік більше 28 діб, гіпсові поверхні (усередині буді-
вель) – вологість менше 1%. 
Тиск вологи, що міститься в основі, може спричинити пошкод-
ження декоративного шару, тому в приміщеннях, що підда-

ються постійному впливу вологи, чи при загрозі капілярного
підсмоктування вологи необхідно попередньо влаштувати
шар відповідної гідроізоляції. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємкості ретельно перемішати (зверніть увагу, що протя-
гом часу використання матеріалу слід також періодично пе-
ремішувати його в ємкості). Не використовувати інструменти
чи ємкості зі слідами іржі. 
Імпрегнант наноситься мінімум за два проходи, нанесення здійс-
нюється по вологому шару. Імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE
може розпилюватися чи наноситися за допомогою пензля, ва-
лика чи губки. Покриття однієї поверхні має виконуватися без-
перервно, з використанням імпрегнанта з однієї партії, номер
якої вказується на упаковці. У випадку використання матеріа-
лів із різних партій їх слід змішувати один з одним. 
При нанесенні просочення необхідно захищати поверхні, що
не підлягають фарбуванню (вікна, двері, зелені насадження то-
що), плівкою чи фольгою. 
Незатверділий імпрегнант з поверхонь та інструменту можна
змити великою кількістю води. Час висихання становить близь-
ко 30 хвилин. 

CТ 721 VISAGE
Фарбуючий імпрегнант (просочення)
для штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE 
з ефектом «Деревина»  
Декоративне просочення для внутрішнього та зовнішнього застосування,
що імітує колір натуральної деревини.
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ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати в сухих умовах, при температурі по-
вітря та поверхні нанесення від +5 °С до +25 °С, відносній во-
логості повітря не вище 80%. Усі вищевикладені рекомендації
ефективні при температурі +20 °С та відносній вологості по-
вітря 60%. В інших умовах час висихання матеріалу може
змінитися. 
Просочену штукатурку слід захищати від впливу дощу до по-
вного висихання протягом 24 годин. Не слід змішувати про-
дукт з іншими барвниками чи зв’язувальними матеріалами.
Після нанесення імпрегнанта слід забезпечити вентиляцію
приміщення до повного зникнення запаху. 
При потраплянні продукту в очі слід промити їх ве-
ликою кількістю води та звернутися за консультаці-
єю до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей
місці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт не слід наносити штукатурку
на стіни, що піддаються інтенсивному сонячному впливу. 
Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів, 
а також надмірного пересихання та мінусових температур
протягом перших 24 годин. З цією метою будівельне ришту-
вання слід прикрити сіткою чи фольгою. 
Окрім вищевикладеної інформації щодо застосування ім-
прегнанта Ceresit CT 721 VISAGE, слід керуватися чинною
нормативною документацією та дотримуватися правил техні-
ки безпеки. У випадку використання матеріалу в умовах, не
розглянутих у даному технічному описі, слід самостійно про-
вести пробні випробування чи звернутися за порадою до ви-
робника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці при температурі від +5 °С
до +30 °С – 12 місяців від дати виробництва, вказаної на
упаковці.
Берегти від заморожування!
Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Фарбуючий імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE фасується 
в пластикові ємкості по 4 л. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: олігомери силікону з додаванням

дисперсії тефлону
Густина: близько 1,05 кг/л 
Температура 
застосування: від +5 °С до +25 °С
Стійкість до дощу: після 24 годин
Час висихання: близько 30 хвилин
Витрата продукту: близько 0,2 л/м2

ДОСТУПНІ ВІДТІНКИ 
Найменування: Iberia Pine

Norway Pine
Bengal Teak
Canada Walnut
Congo Wenge
Irish Oak 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність імпрегнанта Ceresit CT 721 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
зберігання, приготування та нанесення, котрі наведені в дано-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви-
користання імпрегнанта, а також за його застосування в інших
цілях та умовах, не передбачених цим описом. Із появою дано-
го технічного опису всі попередні вважаються недійсними.
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ВЛАСТИВОСТІ
створює ефект люмінесценції 
(світіння в темряві)
стійка до погодних умов
низькі абсорбуючі властивості 
та висока еластичність
стійка до експлуатаційних 
ушкоджень

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Декоративна штукатурка Ceresit CT 730 VISAGE призна-
чена для декоративного тонкошарового оздоблення по-
верхонь усередині та зовні будівель по бетонних, цемен-
тно-піщаних, гіпсових основах, основах із ДСП, гіпсокар-
тону, а також у системах теплоізоляції фасадів. 
Рекомендується для виконання виразних елементів у деко-
ративному оздобленні стін у приміщеннях із підвищеною
інтенсивністю руху, евакуаційних переходах, підземних
гаражах, складських приміщеннях тощо. Може застосову-
ватися для виконання інформаційних і вказівних знаків на
стінах. Ефект люмінесценції обмежений у часі, як і в інших
подібних продуктів. Інтенсивність та тривалість ефекту сві-
тіння штукатурки залежить від кількості джерел світла та ін-
тенсивності освітлення. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки осно-
ва очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхід-
ності основи мають бути вирівняні, наприклад, Ceresit CT 29. 
Міцні та щільні цементно-піщані та цементно-вапняні штука-
турки (вік не менше 28 діб, вологість не більше 4%), бетон-
ні основи (вік не менше 3 місяців, вологість не більше 4%),
армований захисний шар системи теплоізоляції з матеріалу
Ceresit СТ 85 (вік не менше 3 діб) перед нанесенням штука-
турки попередньо обробляються Ceresit CT 16. Неміцні ос-
нови, а також основи з високою вбирною здатністю попе-
редньо необхідно обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17, а по-
тім через 4 години нанести шар Ceresit CT 16. 
Усередині будівель гіпсові основи (вологість менше 1%), ос-

нови з неміцних цементно-вапняних і цементно-піщаних
штукатурок, а також із гіпсокартонних, деревостружкових
плит необхідно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою Cere-
sit CT 17, а потім нанести Ceresit CT 16 та витримати до по-
вного висихання. Малярні (фарбові) покриття, міцні покрит-
тя, покриття з високою адгезією ґрунтуються Ceresit CT 16. 
Декоративна штукатурка Ceresit CT 730 VISAGE може на-
носитися після повного висихання Ceresit CT 16. 
Зволоження основи (стіни) в процесі експлуатації (наприк-
лад, внаслідок капілярного підсмоктування вологи) може
спричинити пошкодження шару штукатурки, тому примі-
щення, що піддаються постійному впливу вологи, повинні
мати шар відповідної гідроізоляції.
Ґрунтовку Ceresit CT 16 рекомендується застосовувати в ко-
льорі, наближеному до кольору штукатурки. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємкості ретельно перемішати. Забороняється викорис-
тання ємкостей та інструментів, що іржавіють.
Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки чи
напівтерка з нержавіючої сталі, що утримується під кутом до
поверхні, рівномірним шаром. Товщина шару визначається
розміром зерна заповнювача.
Вирівнювання поверхні та усунення слідів нанесення вико-
нують тим же інструментом. 

CТ 730 VISAGE
Декоративна штукатурка 
з люмінесцентним ефектом
Штукатурка з люмінесцентним ефектом 
для декоративного оздоблення всередині та зовні приміщень.
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Вирівнюють поверхню штукатурки до отримання рівномір-
но укладених зерен заповнювача круговими рухами плас-
тмасової терки. Терку при цьому тримають паралельно по-
верхні, що обробляється. 
Не слід оббризкувати штукатурку водою! 
Роботи на одній поверхні мають виконуватися безперер-
вно, із використанням матеріалу однакової консистенції. У
випадку необхідності перерви в роботі слід наклеїти липку
стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, нанести на неї
штукатурку та вирівняти. Потім стрічку видаляють із залиш-
ками свіжого матеріалу. Після перерви продов-жити роботу
з указаного місця. 
Незатверділу штукатурку з поверхонь та інструменту мож-
на змити водою, затверділа штукатурка може бути видале-
на лише механічним шляхом. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі по-
вітря та поверхні нанесення від +10 °С до +25 °С та віднос-
ній вологості повітря не вище 80%. Усі вищевикладені реко-
мендації ефективні при температурі +20 °С та відносній во-
логості повітря 60%. В інших умовах час затвердіння мате-
ріалу може змінитися. Не слід змішувати продукт з іншими
штукатурками, барвниками, смолами чи іншими зв’язуваль-
ними матеріалами. Після нанесення штукатурки слід забез-
печити вентиляцію приміщення доти, доки повністю не зник-
не запах. Тільки після цього приміщення буде придатне до
використання. 
При потраплянні продукту в очі слід промити їх ве-
ликою кількістю води та звернутися за консульта-
цією до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей
місці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення шту-
катурки на поверхні, що сильно обігріваються (наприклад,
поверхні, що знаходяться безпосередньо під впливом пря-
мих сонячних променів). 
Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів,
а також надмірного пересихання та мінусових температур.
З цією метою будівельне риштування слід прикрити сіткою
чи плівкою. 
Через наявність у продукті натуральних наповнювачів, кот-
рі можуть обумовити відмінності в зовнішньому вигляді шту-
катурки, для збереження рівномірності кольору рекоменду-
ється при роботі на однорідних і великих поверхнях вико-
ристовувати матеріали однієї партії, вказаної на упаковці. 
Відкриті ємкості слід щільно закривати, а їхній вміст вико-
ристовувати якнайшвидше. 
Окрім вищевикладеної інформації щодо виконання робіт,
слід керуватися чинною нормативною документацією.
У випадку використання матеріалу в умовах, не розгляну-
тих у даному технічному описі, слід самостійно провести
пробні випробування чи звернутися за консультацією до ви-
робника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати ви-
робництва, вказаної на упаковці.
Берегти від заморожування!
Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit CT 730 VISAGE фасується в пластикові
ємкості по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних смол 

із мінеральними наповнювачами 
та пігментами-люмінофорами 

Густина: 1,7 кг/дм3

Температура 
застосування: від +10 °С до +25 °С
Час висихання: близько 15 хвилин
Стійкість до дощу: після 24 годин
Витрата продукту: 2,0–2,5 кг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 730 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
зберігання, приготування та нанесення, котрі наведені в дано-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання штукатурки, а також за її застосування в інших
цілях та умовах, не передбачених цим описом. Із появою да-
ного технічного опису всі попередні вважаються недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
низьке водопоглинання 
стійка до атмосферних впливів 
доступна в трьох кольорах 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Фарба Ceresit СТ 740 VISAGE призначена для оздоблення
з ефектом «Металік» поверхонь будівельних конструкцій та
елементів. Застосовується всередині та зовні будівель по мі-
неральних основах (бетону, цементно-піщаних і цементно-
вапняних штукатурках), а також по тонкошарових штука-
турках Ceresit (полімерцементних, акрилових, силіконо-
вих), у тому числі й у системах теплоізоляції фасадів.
Поверхні, покриті фарбою Ceresit СТ 740 VISAGE, набува-
ють «металевого» ефекту. Особливий ефект досягається
при оздобленні окремих архітектурних деталей і невеликих
ділянок фасаду.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою (вологість не
більше 4%) та міцною, без видимих руйнувань. Перед засто-
суванням фарби основу слід очистити від пилу, напливів, мас-
ляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину
до основи. За необхідності основу необхідно вирівняти мате-
ріалами Ceresit з урахуванням матеріалу та стану основи. 
Бетонні основи (вік не менше 28 діб), міцні та щільні цемен-
тно-піщані та цементно-вапняні штукатурки (вік не менше
14 діб), армований захисний шар системи теплоізоляції 
з матеріалу Ceresit СТ 85 або Ceresit CT 190, полімерце-
ментні тонкошарові декоративні штукатурки (вік не менше
3 діб) перед нанесенням фарби слід обробити Ceresit CT 17.
Тонкошарові акрилові та силіконові декоративні штукатур-
ки повинні мати вік більше 3 діб. 
Гіпсові основи всередині будівель (вологість менше 1%) пе-
ред фарбуванням Ceresit СТ 740 VISAGE слід двічі заґрунту-
вати Ceresit CT 17. Основи з ДСП, ригіпсу та гіпсокартону
(лише всередині будівель), закріплені відповідно до реко-
мендацій виробників цих матеріалів, необхідно заґрунтува-
ти Ceresit CT 17. Малярні (фарбові) покриття, шпалери та за-
лишки клею перед нанесенням ґрунтовки потрібно повністю
видалити, а поверхню вимити водою та висушити. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Перед застосуванням фарби слід видалити сепаратор із
фольги та ретельно перемішати вміст упаковки за допомогою
низькообертового дриля з насадкою. Крім того, у процесі ро-
боти вміст ємності також слід періодично перемішувати. 
Фарбу необхідно наносити щіткою, валиком або методом
розпилення у два шари. Залежно від температури навко-
лишнього середовища та вологості повітря другий шар слід
наносити через 4–6 годин. Не використовувати інструменти
чи ємності зі слідами іржі.
Роботи на одній поверхні слід проводити безперервно, ви-
користовуючи фарбу з одним номером партії, зазначеним
на упаковці, або змішуючи вміст контейнерів із різними но-
мерами партій.
При нанесенні фарби необхідно захищати поверхні, що не
підлягають фарбуванню (вікна, двері, зелені насадження то-
що), плівкою чи фольгою. Невисохлу фарбу з поверхонь та
інструментів можна змити водою.

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі по-
вітря та поверхні нанесення від +5 °С до +25 °С та віднос-
ній вологості повітря не вище 80%. Усі вищевикладені реко-

CТ 740 VISAGE
Декоративна фарба 
з ефектом «Металік» 
Для фарбування поверхонь з ефектом «Металік» 
усередині та зовні будівель.
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мендації ефективні при температурі +20 °С та відносній во-
логості повітря 60%. В інших умовах час висихання мате-
ріалу може змінитися. 
Контакт із фарбою скляних, керамічних, дерев’яних, мета-
левих або кам’яних поверхонь може призвести до незво-
ротної зміни їхнього кольору, тому поверхні, що не підляга-
ють фарбуванню, повинні бути захищені. 
Виконувати роботи слід у відповідному спецодязі,
використовуючи захисні рукавиці та окуляри. При
потраплянні фарби в очі необхідно негайно про-
мити їх великою кількістю води та звернутися за
консультацією до лікаря. Зберігати в недоступно-
му для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт не слід наносити фарбу на
стіни, що піддаються інтенсивному сонячному впливу. Свіже
покриття необхідно захищати від дощу, надмірного переси-
хання та мінусових температур. Будівельне риштування слід
закривати сіткою чи плівкою; відкриті ємності щільно закри-
вати, а їхній вміст використовувати якнайшвидше. 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування 
Ceresit CT 740 VISAGE, при роботі з фарбою слід керувати-
ся чинною нормативною документацією та дотримуватися
правил техніки безпеки. У разі використання матеріалу 
в умовах, не розглянутих у даному технічному описі, слід
самостійно провести випробування чи звернутися за кон-
сультацією до виробника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморожу-
вання та впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Фарба Ceresit CT 740 VISAGE фасується в пластикові ємнос-
ті по 4 л. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія акрилових смол із

мінеральними наповнювачами
та пігментами 

Густина: близько 1,35 кг/дм3

Температура застосування: від +5 °С до +25 °С
Стійкість до дощу: через 24 години 
Еквівалент опору дифузії 
водяної пари повітряного 
прошарку, Sd: не більше 0,15 м 
Стійкість до очищення 
щіткою: не менше 2000 циклів 
Водопоглинання: не більше 0,1 кг/(м2 • год0,5)
Рівень рН: близько 8,0
Доступні відтінки: Australia Silver, 

Iceland Silver, 
American Gold

Витрата: близько 0,3 л/м2 за 2 шари
(залежно від фактури та 
вбирної здатності поверхні) 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність фарби Ceresit CT 740 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у дано-
му технічному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
надає кольору ефекту світіння
«Опал» залежно від кута падіння
світла
готовий до застосування
стійкий до атмосферних впливів
доступний у двох відтінках

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Лак Ceresit СТ 750 VISAGE призначений для оздоблення 
з ефектом світіння «Опал» поверхонь будівельних конструк-
цій та елементів. Застосовується всередині та зовні будівель
по мінеральних основах (бетону, цементно-піщаних і цемен-
тно-вапняних штукатурках), гіпсових основах, тонкошаро-
вих штукатурках і фарбах Ceresit (мінеральних, акрилових,
силіконових), у тому числі в системах теплоізоляції фасадів.
Матеріал також рекомендується застосовувати для оздоб-
лення архітектурних деталей і невеликих ділянок фасаду.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою (вологість не
більше 4%) та міцною, без видимих руйнувань. Перед за-
стосуванням лаку основу слід очистити від пилу, напливів,
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію роз-
чину до основи. 
Перед нанесенням лаку Ceresit СТ 750 VISAGE поверхню
слід пофарбувати акриловою чи силіконовою фарбою.
Фарба утворює фон фінішного декоративного шару, по-
критого лаком. Фарби та тонкошарові штукатурки, що ви-
користовуються для створення фону, повинні наноситися
відповідно до технічних описів цих продуктів. 
Зволоження основи (стіни) в процесі експлуатації (наприк-
лад, внаслідок капілярного підсосу вологи) може призвести
до пошкодження декоративного шару, тому приміщення,
що піддаються постійному впливу вологи, повинні мати шар
відповідної гідроізоляції.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Перед застосуванням продукту слід ретельно перемішати
вміст упаковки за допомогою низькообертового дриля з на-

садкою. Крім того, у процесі роботи вміст ємності також слід
періодично перемішувати. 
Лак необхідно наносити щіткою, валиком, губкою чи мето-
дом розпилення. Не слід використовувати інструменти або
ємності зі слідами іржі. 
Матеріал потрібно наносити одним або кількома шарами
(залежно від необхідного ефекту). Різні візуальні ефекти от-
римують рівномірним нанесенням або нанесенням випадко-
вим чином, у різних напрямках і з різною товщиною шару.
Кожен наступний шар наноситься через 3–4 години після
попереднього. 
Роботи на одній поверхні слід проводити безперервно, ви-
користовуючи лак із одним номером партії, зазначеним на
упаковці, або змішуючи вміст контейнерів із різними номе-
рами партій. 
При нанесенні лаку необхідно захищати поверхні, що не
підлягають лакуванню (вікна, двері, зелені насадження то-
що), плівкою чи фольгою. Невисохлий лак із поверхонь та
інструментів можна змити великою кількістю води. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі по-
вітря та поверхні нанесення від +5 °С до +25 °С та віднос-
ній вологості повітря не вище 80%. Усі вищевикладені реко-

CТ 750 VISAGE
Декоративний лак 
з ефектом «Опал» 
Для створення візуального ефекту «Опал» 
на поверхнях усередині та зовні будівель.
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мендації ефективні при температурі +20 °С та відносній во-
логості повітря 60%. В інших умовах час висихання мате-
ріалу може змінитися. 
Поверхні, покриті лаком, необхідно захищати від впливу
дощу до повного висихання. Не слід змішувати матеріал з
іншими лаками, фарбами, пігментами та зв’язувальними
матеріалами. Після нанесення лаку слід забезпечити венти-
ляцію приміщення до повного зникнення запаху. 
При потраплянні лаку в очі необхідно негайно
промити їх великою кількістю води та звернутися
за консультацією до лікаря. Зберігати в недоступ-
ному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт не слід наносити лак на сті-
ни, що піддаються інтенсивному сонячному впливу. Свіже
покриття необхідно захищати від дощу, надмірного переси-
хання та мінусових температур. Будівельне риштування слід
закривати сіткою чи фольгою; відкриті ємності щільно за-
кривати, а їхній вміст використовувати якнайшвидше. 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування 
Ceresit CT 750 VISAGE, при роботі з лаком слід керуватися
чинною нормативною документацією та дотримуватися
правил техніки безпеки. У разі використання матеріалу 
в умовах, не розглянутих у даному технічному описі, слід
самостійно провести випробування чи звернутися за кон-
сультацією до виробника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморожу-
вання та впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Лак Ceresit CT 750 VISAGE фасується в пластикові ємності
по 2 л. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна акрилова дисперсія 
Густина: близько 1,1 кг/дм3

Температура застосування: від +5 °С до +25 °С
Стійкість до дощу: приблизно через 24 години 
Доступні відтінки: Арктичне світіння, 

Африканське світіння 
Витрата: 0,2–0,3 л/м2 (залежно від

фактури та вбирної здатності
поверхні, кількості шарів 
лаку) 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність лаку Ceresit CT 750 VISAGE
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

для сухих та вологих приміщень 
висока адгезія до основи 
стійка до сповзання з вертикальних
поверхонь
водо- і морозостійка

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Су міш Ce re sit СМ 11 приз на че на для облиц юван ня бе тон них,
це гля них, це мент но-пі ща них і це мент но-вап ня них по вер хонь
плит кою з водопоглинанням не менше 1% (плит ки з ке ра мі ки,
фаянсу то що роз мі ром не більше ніж 40 х 40 см). Роз чинова
су міш Ce re sit СМ 11 за сто со ву єть ся по міцних основах, що не
де фор му ють ся, на сті нах і під ло гах усередині та зовні будівель
у жит ло во-цивільно му та промисловому будівництві. Для зов-
нішніх робіт при облицюванні плит кою з во до по гли нан ням
мен ше 1% слід за сто со ву ва ти суміш Ce re sit CM 11 з до да ван -
ням емульсії Ce re sit CC 83. Плит ку з при род но го ка ме ню пот -
ріб но ви кла да ти на ін ших су мі шах гру пи Ce re sit СМ, а з мар -
му ру – на су міш Ce re sit СМ 115.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Підготовка ос но ви здій сню єть ся від по від но до СНиП 3.04.01-
87 і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою та міц -
ною, без ви ди мих руй ну вань. Пе ред на не сен ням роз чин ової
су мі ші ос но ву слід очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них плям
та ін ших ре чо вин, що знижу ють ад ге зію роз чи ну до ос но ви.
Ус іх не ве ли ких не рів но стей та не міц них ді ля нок ос но ви слід
поз бу ти ся, а по тім ви рів ня ти від по від ні міс ця роз чин овою су -
міш шю Ce re sit СМ 11 за 24 го ди ни до по чат ку ро біт. Не рів ні
ді лян ки ос но в стін до 20 мм вирівняти Ceresit СТ 29 за одне
нанесення, а по над 20 мм – двома чи біль ше ша рами.
Нерівності в основах підлог вирівняти за допомогою продук-
тів групи Ceresit CN. Гіп со ві ос но ви та ос но ви з ви со ким во до -
по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю) за з да ле гідь заґрун ту ва ти
ґрун тов кою Ce re sit CT 17.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) із роз ра хун ку 0,24 л во ди на 1 кг су хої
су мі ші та пе ре мі ша ти до от ри ман ня од но рід ної ма си без гру -
док за до по мо гою низько о бер то во го дри ля з нас ад кою чи
мі шал ки. Ува га! При пе ре мі шу ван ні су ху су міш слід за си па -
ти у заз да ле гідь від мі ряну кіль кість во ди. По тім роз чи но ву су -

міш ви три ма ти 5 хви лин, пі сля чо го зно ву пе ре мі ша ти. Су міш
мож на ви ко ри сто ву ва ти про тя гом 2 го дин. При го то ва ну роз -
чи но ву су міш тон ким ша ром на не сти на по верх ню, яку об-
лицьо ву ють, за до по мо гою ло пат ки, шпа те ля або терки, ви -
рів ня ти зуб ча стою теркою чи шпа те лем. Плит ки ви кла сти на
вже на не се ну роз чин ову су міш і при ти снути. Мак си маль на
тов щи на роз чи но вої су мі ші під плит кою не по вин на пе ре ви -
щу ва ти 10 мм. Зуб ці по вин ні ма ти ква драт ну фор му і від по -
ві да ти роз мі ру пли ток (див. таблицю).
Плит ки попе редньо не замочувати!
Не ре ко мен ду єть ся ви кла да ти плит ки у стик без шва. Ши ри на
шва між плит ка ми не по вин на бу ти мен ше 2 мм. Уста но влен ня
про кла док між плит ка ми для за без пе чен ня од на ко вої ши ри ни
шва необов’язкове, ос кіль ки ви кла де ні на сті нах плит ки не
спов за ють. За нор маль них клі ма тич них умо в (тем пе ра ту ра
+20 ± 2 °C і від но сна во ло гість по ві тря 55 ± 5%) плит ку пот ріб -
но класти не піз ні ше ніж через 10 хви лин пі сля на не сен ня роз -
чин ової су мі ші на ос но ву. У літ ній пе ріод і ві тря ну по го ду під
час ви ко нан ня зовнішніх ро біт час укла дан ня плит ки ско ро чу -
єть ся. Упро довж 20 хви лин пі сля у кла дан ня плит ки на ос но ву
мож на ко ри гу ва ти її по ло жен ня. За лиш ки роз чи но вої су мі ші 
з по верх ні плит ки тре ба ви да ли ти до її за твер ді н ня за до по мо -
гою во ди. У нор маль них умо вах роз шив ку швів слід ви ко ну ва -
ти че рез 24 го ди ни. Для роз шив ки швів необхідно за сто со ву -
вати ма те рі а ли гру пи Ce re sit СЕ.

CM 11Ceramic
Клеюча суміш
Для облицювання керамічними плитками всередині та зовні будівель.
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ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °C до
+30 °C. Усі заз на че ні ре ко мен да ції ефек тив ні при тем пе ра -
ту рі +20 ± 2 °C та від но сній во ло го сті по вітря 55 ± 5%. В ін -
ших умо вах час утво рен ня кір ки, тужавлення і тверднення
розчинової суміші мо же змі ни ти ся. Су міш Ce re sit СМ 11
мі стить це мент і при взаємодії з водою дає лужну
реакцію, то му під час ро бо ти тре ба захищати очі та
шкі ру. У ра зі по траплян ня су мі ші в очі слід не гай но
про ми ти їх во дою і звер ну ти ся за до по мо гою до лі -
ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
На ос но вах із де фор ма цій ни ми шва ми остан ні слід ду блю -
ва ти і в облиц юван ні з на ступ ним їх заповненням ела стич -
ни ми гер ме ти ка ми.
При виконанні зовнішніх робіт для крі плен ня пли ток ви ко -
ри сто ву єть ся ком бі но ва ний ме тод: роз чин ову су міш на но -
сять на ос но ву ша ром, тов щи на яко го має від по ві да ти роз -
мі ру зуб ця терки, і на плит ку ша ром до 1 мм рів но мір но по
всій по верх ні.
Для крі плен ня пли ток на ос но вах, не заз на че них у цьо му
тех ніч но му опи сі, слід за сто со ву ва ти ін ші су мі ші або ма сти -
ки груп Ce re sit СМ чи Ce re sit СU.  Крім вищезазначеної ін-
формації щодо використання Ceresit CM 11, слід керувати-
ся чинною нормативною документацією. При ви ко ри стан ні
ма те рі а лу в умо вах, не на ве де них у цьо му тех ніч но му опи -
сі, слід са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня або звер ну ти ся
за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то влен ня, заз на че ної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.
Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 11 фа су єть ся у міш ки по 5 кг і 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: це мент із мі не раль ни ми 

на пов ню вача ми та органічними
до бав ка ми

Ви тра та во ди 
для при го ту ван ня
роз чин ової су мі ші: 6 л во ди на 25 кг сухої суміші
Витрата води та емульсії
для приготування 
розчинової суміші: 0,14–0,16 л води та 0,08 л

Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 11
Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: не менше 120 хвилин
Від кри тий час: не менше 10 хвилин
Час коригування : 20 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування
роз чин ової су мі ші: від +5 °C до +30 °C
Роз ши вка швів: че рез 24 го ди ни
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +70 °C
Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою 
в повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 2
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,6

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,9
від 20 х 20 до 30 х 30 8 5,2
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6,5

40 х 40 12 7,8
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CM 11 Ц.1.ЗК1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 11 заз на -
че ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил
транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня, на ве -
де них у цьо му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві -
даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її
застосуван ня в ін ших цілях і умо вах, не пе ред ба че них цим
тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до основи
стійка до сповзання з вертикальних
поверхонь
для сухих та вологих приміщень
морозостійка 

СФЕ РА ЗА СТОС УВАН НЯ
Су міш Ce re sit СМ 12 приз на че на для облиц юван ня міц них го -
ри зон таль них і вертикальних бе тон них і це мент но-пі ща них
по вер хонь, що не де фор му ють ся, плит кою зі штуч но го ка ме -
ню, у то му чи слі з во до по гли нан ням мен ше 1% (ке ра мо гра -
ніту), а та кож ке ра міч ною плит кою все ре ди ні бу ді вель.
Розчинова суміш Ceresit CM 12 застосовується по міцним ос-
новам, що не деформуються, на стінах і підлогах усередині та
зовні будівель у житлово-цивільному та промисловому будів-
ництві. Для облицювання зовні споруд у суміш Ceresit CM 12
необхідно додати 8% емульсії Ceresit CC 83.
Плит ку з при род но го ка ме ню необхід но укла да ти на ін ші су -
мі ші гру пи Ceresit СМ, а з мар му ру – на су міш Ce re sit СМ 115.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою та міц ною,
без ви ди мих по шко джень. Пе ред на не сен ням роз чи но вої су -
мі ші ос но ву неoбхідно очистити від пи лу, на пли вів, ма сля них
плям та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію роз чи ну до ос -
но ви. Усі нез нач ні не рів но сті та не міц ні ді лян ки ос но ви пот -
ріб но ви да ли ти, а по тім ви рів ня ти відповідні місця роз чи но -
вою су міш шю Ce re sit СМ 12 за 24 го ди ни до по чат ку ро біт.
Нерівності основи понад 20 мм потрібно вирівняти: для стін
застосувати Ceresit CT 29, для підлог – Ceresit CN 178. Ос -
но ви з ви со ким во до по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю) за ґрун -
ту ва ти Ce re sit CT 17.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °С до +20 °C) із роз ра хун ку 0,23–0,24 л во ди на 1 кг су -
хої су мі ші та пе ре мі ша ти до от ри ман ня од но рід ної ма си без
гру док за до по мо гою низь ко о бо рот но го дри ля з нас ад кою
або мі шал ки. По тім роз чи но ву су міш ви три ма ти 5 хви лин, пі -
сля чо го зно ву пе ре мі ша ти. Ви ко ри стан ня роз чи но вої су мі ші

мо жли ве про тя гом 1 години. При го то ва ну роз чи но ву су міш
на не сти на облицьовувану по верх ню тон ким ша ром за до по -
мо гою ло пат ки, шпа те ля або тер ки та ви рів ня ти зуб ча тою
тер кою чи шпа те лем. Укла сти плит ки на на не се ну роз чи но ву
су міш і при тис ну ти. Мак си маль на тов щи на роз чи но вої су мі ші
під плит кою не по вин на пе ре ви щу ва ти 10 мм. Зуб ці терки по -
вин ні ма ти ква драт ну фор му та від по ві да ти роз мі ру пли ток
(див. таблицю).
Плит ки по пе редньо не за мо чу ва ти!
Не ре ко мен дується укла да ти плит ки у стик, без шва. Ши ри на
шва між плит ка ми не по вин на бу ти мен ше 2 мм, між плитка-
ми великого розміру (40 х 40 см) – не менше 4 мм.
За нор маль них клі ма тич них умов (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C
і від но сна во ло гість по ві тря 55 ± 5%) плит ку необхід но класти
не піз ні ше ніж через 10 хви лин пі сля на не сен ня роз чи но вої су -
мі ші на ос но ву. У літ ній пе ріод і ві тря ну по го ду при ви ко нан ні
зовнішніх ро біт час уклад ання скорочується. Про тя гом 20 хви -
лин пі сля укладання плит ки на ос но ву мож на ко ри гу ва ти її по -
ло жен ня. За лиш ки роз чи но вої су мі ші необхід но ви да ли ти за
до по мо гою во ди до її за твер дін ня. У нор маль них умо вах роз -
ши вку швів пот ріб но ви ко ну ва ти че рез 24 години. Для за пов -
нен ня швів слід ви ко ри сто вувати ма те рі а ли гру пи Ce re sit СЕ.

CM 12Gres
Клеюча суміш
Для облицювання горизонтальних і вертикальних поверхонь плитками 
з кераміки, керамограніту та штучного каменю всередині та зовні будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти пот ріб но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °C
до +30 °C. Усі вищеви кла де ні ре ко мен да ції ефек тив ні при
тем пе ра ту рі +20 ± 2 °C та від но сній во ло го сті повітря 55 ± 5%.
В ін ших умо вах час утворення кірки, тужавлення та твердіння
роз чи но вої су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш Ce re sit СМ 12
мі стить це мент і при взаємодії з водою дає лужну
реакцію, то му під час ро бо ти необхід но захищати
очі та шкі ру. У ви пад ку по тра плян ня су мі ші в очі
пот ріб но тер мі но во про ми ти їх во дою та звер ну ти -
ся за до по мо гою до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
На ос но вах із де фор ма цій ни ми шва ми останні необхід но
до дат ко во ду блю ва ти в облиц юван ні з наступним їх запов-
ненням еластичними герметиками.
При виконанні зовнішніх робіт для крі плен ня плит ки ви ко -
ри сто ву єть ся ком бі но ва ний ме тод: роз чи но ву су міш із дода-
ванням емульсії Ceresit CC 83 на но сять на ос но ву тов щи -
ною, що від по ві дає роз мі ру зуб ця тер ки, та на плит ку тов -
щи ною до 1 мм, рів но мір но по всій по верх ні.
Для крі плен ня пли ток на ос но вах, що не вказані в цьо му
тех ніч но му опи сі, пот ріб но ви ко ри сто ву ва ти ін ші су мі ші чи
ма сти ки груп Ce re sit СМ чи Ce re sit СU. Крім вищезазначе-
ної інформації щодо використання Ceresit CM 12, слід ке-
руватися чинною нормативною документацією. У ви пад ку
ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо вах, не роз гля ну тих у да но му
тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо стій но провести ви про бу -
ван ня чи звер ну ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то влен ня, вка за ної на упа ков ці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 12 фа су єть ся в міш ки по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: суміш цементу із мі не раль ни ми 

на пов ню ва ча ми та по лі мер ни ми
до бав ка ми

Ви тра та во ди 
для при го ту ван ня 
роз чи но вої су мі ші: 5,75–6 л во ди 

на 25 кг сухої суміші
Витрата води та емульсії 
для приготування 
розчинової суміші: 0,16–0,19 л води та 0,08–0,04 л 

Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 12

Час ви ко ри стан ня 
роз чи но вої су мі ші: 120 хвилин
Від кри тий час: не менше 10 хвилин
Відкритий час з додаванням 
емульсії Ceresit CC 83: не менше 20 хвилин
Час коригування: 20 хвилин
Тем пе ра ту ра застосування 
роз чи но вої су мі ші: від +5 °C до +30 °C
Роз ши ван ня швів: че рез 24 години
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +40 °C 

(до +70 °C з додаванням
емульсії Ceresit CC 83)

Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою 
   (повітряно-сухе середовище): не менше 0,5 МПа 

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 1,9
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
від 20 х 20 до 30 х 30 8 5,1
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6,4

40 х 40 12 7,6
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CM 12 Ц.1.ЗК1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 12 вка за -
ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил транс-
портування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня, які на ве -
де ні в да но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не -
пра виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її застосування з ін -
шою ме тою та в умо вах, не пе ред ба че них цим опи сом. Із мо -
мен ту по яви цьо го тех ніч но го опи су всі по пе ред ні стають не-
дійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

розшивка швів – через 3 години
висока адгезія до основи
стійка до сповзання з вертикальних
поверхонь
морозостійка
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Швид ко твер днуча клею ча су міш Ce re sit СМ 14 приз на че на
для облиц юван ня бе тон них, це гля них, це мент но-пі ща них 
і це мент но-вап ня них по вер хонь плит кою з ке ра мі ки та
штуч но го ка ме ню роз мі ром не біль ше ніж 30 х 30 см. Су міш
Ce re sit СМ 14 за сто со ву єть ся по міцних основах, що не де -
фор му ють ся, на сті нах і під ло гах усе ре ди ні та зов ні бу ді -
вель у жит ло во-цивільно му та про ми сло во му бу дів ниц тві.
Зав дя ки швид ко му набо ру міц но сті роз чин ова су міш осо -
бли во зруч на для при ско ре но го облиц юван ня. Не за мін на
при ви ко нан ні облиц юваль них ро біт у ко ри до рах, пе ре хо -
дах та ін. при мі щен нях.
При облиц юван ні ос нов, що де фор му ють ся, необхід но ви -
ко ри сто ву ва ти су мі ші Ce re sit СМ 17 або Ce re sit CM 14 із
до да ван ням емульс ії Ce re sit СС 83.
Для укладання плит ок із мар му ру та інших плиток зі світлих
порід природного каменю ре ко мен до ва но за сто со ву ва ти
су міш Ce re sit СМ 115.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка осно ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 і
ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва повин на бу ти су хою та міц -
ною, без помітних руйнувань. Пе ред застос уван ням сумі ші
осно ву слід очистити від пи лу, напли вів, масля них плям та ін.
речо вин, які знижують адге зію роз чи ну до осно ви. Усі нерів -
но сті та неміц ні ділян ки осно ви вар то вида ли ти, а по тім ви-
рів ня ти відповідні місця суміш шю Ce re sit СМ 14. Нерів но сті
стін до 20 мм вирів ня ти роз чи но вою суміш шю Ceresit CT 29
за один при йом, а понад 20 мм – двома чи біль ше шарами.
Гіп со ві осно ви та осно ви з висо ким водо по гли нан ням (гігро -
ско піч ні стю) заз да ле гідь заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ceresit
CT 17. Осно ви під ло ги з велики ми нерів но стя ми необхід но
за 24 годи ни вирів ня ти мате рі а ла ми гру пи Ce re sit CN.

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чистою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) з роз ра хун ку 0,26–0,28 л во ди на 1 кг
су хої сумі ші та пере мі ша ти до отри ман ня одно рід ної ма си
без гру док за допо мо гою низь ко о бер то во го дри ля з нас ад -
кою або мішал ки. По тім роз чи но ву су міш витри ма ти 2 хви -
лини, пі сля чо го зно ву пере мі ша ти. Вико ри стан ня роз чи но -
вої сумі ші можли ве про тя гом 30 хви лин. Гото ву роз чи но ву
су міш тон ким ша ром за допо мо гою лопат ки, шпа те ля або
тер ки нане сти на облицьо ву ва ну поверх ню та вирів ня ти
зуб ча стою теркою або шпа те лем. Укла сти плит ки на на не -
се ну роз чин ову су міш і при тис нути. Плит ки по пе редньо
не змо чу ва ти! Мак си маль на тов щи на роз чин ової су мі ші
під плит кою не по вин на пе ре ви щу ва ти 10 мм.
Зуб ці по вин ні ма ти ква драт ну фор му та від по ві да ти роз мі -
ру пли ток (на при клад, при роз мі рі пли ток 15 х 15 см ши ри -
на та гли би на зу ба по вин на бу ти 6 мм, при роз мі рі пли ток
30 х 30 см – 10 мм).
Не ре ко мен дується укла дати плит ки в стик без шва. Ши ри -
на шва між плит ка ми не по вин на бу ти менше 2 мм. Уста нов -
ка про кла док між плит ка ми для за без пе чен ня од на ко вої

CM 14 Express
Клеюча суміш
Швидкотверднуча для облицювання плитками з кераміки та штучного 
каменю всередині та зовні будівель.
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ши ри ни шва не пот ріб на, ос кіль ки по кла де ні на сті нах плит -
ки не спов за ють.
За нор маль них клі ма тич них умо в (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C
і від но сна во ло гість по ві тря 55 ± 5%) плит ку необхід но по -
кла сти не піз ні ше ніж через 10 хви лин пі сля на не сен ня роз -
чинової су мі ші на ос но ву. У літ ній пе ріод і ві тря ну по го ду
при ви ко нан ні зовнішніх ро біт час уклад ання ско ро чу єть ся
до 5 хви лин. Про тя гом 10 хви лин пі сля укладання плит ки на
ос но ву мож на ко ри гу ва ти її по ло жен ня. За лиш ки роз чин о-
вої су мі ші необхід но ви да ли ти за до по мо гою во ди до її за -
твер діння. У нор маль них умо вах роз шив ку пот ріб но ви ко -
ну ва ти че рез 3 го ди ни. Для за пов нен ня швів слід за сто со ву -
вати ма те рі а ли гру пи Ce re sit СЕ.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °C до
+30 °C. Усі ви ще вка за ні ре ко мен да ції ефек тив ні при тем пе ра -
ту рі +20 ± 2 °C і від но сній во ло го сті по вітря 55 ± 5%. В ін ших
умо вах час утворення кірки, тужавлення та твер діння роз чин о-
вої су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш Ce re sit СМ 14 мі стить
це мент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію,
то му при ро бо ті необхід но захищати очі та шкі ру. 
У ра зі по тра плян ня роз чин ової су мі ші в очі слід не -
гай но про ми ти їх во дою і звер ну ти ся за до по мо гою
до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
При облиц юван ні під лог і гі гро ско піч них ос нов оп ти маль на
кількість во ди – 7 л на 25 кг клею чої су мі ші.
На ос но вах із де фор ма цій ни ми шва ми останні необхід но ду -
блю ва ти і в облиц ю-ван ні з по даль шим заповненням швів
ела стич ни ми гер ме ти ка ми. 
При виконанні зовнішніх робіт для крі плен ня пли ток за сто со -
ву єть ся ком бі но ва ний ме тод: роз чин ова су міш на но сить ся на
ос но ву тов щи ною, що від по ві дає роз мі ру зуб ця терки, і на
плит ку тов щи ною до 1 мм, рів но мір но по всій по верх ні.
Для крі плен ня пли ток на ос но вах, не вка за них у да но му тех -
ніч но му опи сі, слід за сто со ву ва ти ін ші су мі ші чи ма сти ки груп
Ce re sit СМ або Ce re sit СU. Крім вищезазначеної інформації
щодо використання Ceresit CM 14, слід керуватися чинною
нормативною документацією. У ви пад ку ви ко ри стан ня ма те -
рі а лу в умо вах, не роз гля ну тих у да но му тех ніч но му опи сі,
слід са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня або звер ну ти ся за
консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то в-лен ня, вка за ної на упа ков ці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 14 фа су єть ся в міш ки по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: суміш цементів із мінеральними 

наповнювачами та органічними 
добавками

Витрата во ди 
для приготування
роз чин ової су мі ші: 6,5–7 л води на 25 кг сухої суміші 
Витрата води та емульсії
для приготування 
розчинової суміші: 0,2 л води та 0,08 л Ceresit CC 83

на 1 кг Ceresit CM 14
Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: не менше 30 хви лин
Від кри тий час: не менше 10 хви лин
Час ко ри гу ван ня: не менше 10 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Роз шив ка швів: че рез 3 го ди ни
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +70 °C
Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 1,8
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
від 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6,0

40 х 40 12 7,2
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CM 14 Ц.1.ЗК3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 14 вка за -
ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил транс-
портування, збе рі ган ня, приготування та на не сен ня, кот рі на -
ве де ні в да но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за
не пра виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її за стос уван ня
в ін ших цілях та умо вах, не пе ред ба че них цим опи сом. Із мо-
менту появи цього технічного опису всі попередні стають не-
дійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCM 115 Mosaic & Marble
Клеюча суміш
Для облицювання мозаїкою, мармуром та плитами зі світлих порід 
природного каменю всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ

білого кольору
висока адгезія до основи
стійка до сповзання з вертикальних
поверхонь
стійка до атмосферних впливів
морозостійка
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Су міш Ce re sit СМ 115 приз на че на для облиц юван ня бетон -
них, цегля них, цемент но-піща них і цемент но-вап ня них
повер хонь пли та ми з мар му ру та ін ших світ лих по рід при род -
но го каме ню, а також моза їч ни ми плит ка ми, зокре ма скля ни -
ми. Су міш Ce re sit СМ 115 вико ри сто ву єть ся по міцних осно-
вах, що не дефор му ють ся, на сті нах і під ло гах усе ре ди ні та
зов ні буді вель у жит ло во-цивіль но му та про ми сло во му будів -
ниц тві. Для облиц юван ня ос нов, що деформуються, у су міш
необхід но дода ти емульс ію Ce re sit CC 83.

ПІД ГО ТОВКА ОС НО ВИ
Під го тов ка осно ви здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва повин на бу ти су хою та міц ною,
без види мих руй ну вань. Пе ред застос уван ням роз чи но вої су-
мі ші осно ву пот ріб но очи сти ти від пи лу, напли вів, масля них
плям та ін ших речо вин, що знижу ють адге зію роз чи ну до ос-
но ви. Нерів но сті та неміцні ділян ки осно ви пот ріб но вида ли ти,
а по тім вирів ня ти дріб ні нерів но сті за допо мо гою роз чи но вої
сумі ші Ce re sit СМ 115. Гли бші нерів но сті вирів ня ти за допо -
мо гою роз чи но вої сумі ші Ceresit СТ 29 за од не або біль ше
нане сень (зал еж но від гли би ни нерів но сті). Гіп со ві осно ви та
осно ви з висо ким водо по гли нан ням (гігро ско піч ні стю) заз да -
ле гідь заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ceresit CT 17. Осно ви під ло г
із велики ми нерів но стя ми необхід но вирів ня ти за допо мо гою
мате рі а лів гру пи Ce re sit CN.

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) із роз ра хун ку 0,29–0,31 л во ди на 1 кг су -
хої су мі ші та пе ре мі ша ти до от ри ман ня од но рід ної ма си без
гру док за до по мо гою низькообертового дри ля з нас ад кою
або мі шал ки. По тім роз чин ову су міш ви три ма ти 5 хви ли н, пі -

сля чо го зно ву пе ре мі ша ти. Ви ко ри стан ня роз чин ової су мі ші
мо жли ве про тя гом 60 хви лин. У ра зі ви ко ри стан ня емульсії
Ceresit СС 83 як добавки необхід но 0,08 л емульс ії змі ша ти 
з 0,2–0,21 л во ди, пі сля чо го до да ти 1 кг су хої су мі ші та пе -
ре мі ша ти. При го то ва ну роз чин ову су міш пот ріб но на не сти
на по верх ню, що облицьо ву єть ся, тон ким ша ром за до по мо -
гою ло пат ки, шпа те ля чи тер ки та ви рів ня ти зуб ча тою теркою
або шпа те лем. Укла сти пли тку на на не се ну роз чин ову су міш
та при тис ну ти. Пли тку по пе редньо не з мо чу ва ти. Мак -
си маль на тов щи на роз чин ової су мі ші під пли ткою не по вин на
пе ре ви щу ва ти 10 мм. Зуб ці по вин ні ма ти ква драт ну фор му
та від по ві да ти роз мі ру плитки. 
Не ре ко мен ду єть ся укла да ти пли ти в стик без шва. Ши ри на
шва між пли тка ми не по вин на бу ти мен ше 2 мм. За нор маль -
них клі ма тич них умов (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C та від но сна
во ло гість по ві тря 55 ± 5%) пли тки необхід но укла сти не піз ні -
ше ніж через 20 хви лин пі сля на не сен ня роз чин ової су мі ші на
ос но ву. Вліт ку та у ві тря ну по го ду під час ви ко нан ня зовнішніх
ро біт час укла дан ня скорочується. Про тя гом 20 хви лин пі сля
укла дан ня плит на ос но ву мож на ко ре гу ва ти їх по ло жен ня. За -
лиш ки роз чин ової су мі ші необхід но ви да ли ти за до по мо гою
во ди до початку її тужавлення. У нор маль них умо вах роз шив -
ку пот ріб но ви ко ну ва ти через 24 го дини. Для за пов нен ня швів
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слід ви ко ри сто ву вати Ceresit CE 40 aquastatic, інші продукти
групи Ceresit CE або уні вер саль ний си лі ко но вий гер ме тик
Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти необхід но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від 
+5 °C до +30 °C. Усі ви ще за зн аче ні ре ко мен да ції ефек тив -
ні при тем пе ра ту рі +20 ± 2 °C і від но сній во ло го сті по ві тря
55 ± 5%. В ін ших умо вах час утворення кірки, тужавлення 
і твер дін ня роз чинової су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш 
Ce re sit СМ 115 мі стить це мент, при взаємодії з во-
дою дає лужну реакцію, то му під час ро бо ти необ-
хід но захищати очі та шкі ру. У ра зі по тра плян ня
роз чин ової су мі ші в очі слід одра зу про ми ти їх во -
дою та звер ну ти ся по до по мо гу до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
При облиц юван ні під лог і гі гро ско піч них ос нов оп ти маль на
кількість во ди  –  7,75 л на 25 кг кле ючої су мі ші. На ос но вах із
деформаційними шва ми остан ні необхід но ду блю ва ти і в об-
лиц юван ні з на ступ ним заповненням швів ела стич ни ми гер -
ме ти ка ми. 
При виконанні зовнішніх робіт для крі плен ня плиток за сто со -
ву єть ся ком бі но ва ний ме тод: роз чин ова су міш на но сить ся на
ос но ву тов щи ною, що від по ві дає роз мі ру зуб ця терки, і на
плит ку тов щи ною до 1 мм, рів но мір но по всій по верх ні.
Для крі плен ня плиток на осно вах, що не вка за ні у дано му
тех ніч но му опи сі, слід вико ри сто ву ва ти ін ші продукти гру пи
Ce re sit CM або Ce re sit СU. Крім вищезазначеної інформації
щодо використання Ceresit CM 115, слід керуватися чинною
нормативною документацією. У ра зі вико ри стан ня мате рі а лу
в умо вах, що не бу ли роз гля ну ті в дано му тех ніч но му опи сі,
необхід но само стій но про ве сти випро бу ван ня чи звер ну ти ся
за консультацією до вироб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 115 фа су єть ся у міш ки по 5 кг і 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Витрата во ди 
для при го ту ван ня
роз чин ової су мі ші: 7,25–7,75 л во ди 

на 25 кг сухої суміші
Витрата води та емульсії 
для приготування 
розчинової суміші: 0,20–0,21 л води 

та 0,08 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 115

Час ви ко ри стан ня
роз чин ової су мі ші: не менше 60 хви лин
Від кри тий час: не менше 20 хви лин
Час коригування: не менше 20 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Роз шив ка швів: че рез 24 го дини
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +70°C
Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою
(повітряно-сухі умови): не менше 0,8 МПа

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 1,8
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
від 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,2
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CM 115 Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 115 вка за -
ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра вил транс-
портування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня, які на ве де -
ні в да но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра -
виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її застосування з ін шою
ме тою та в умо вах, не пе ред ба че них цим опи сом. Із моменту
появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCM 117 Flex
Клеюча суміш
Для облицювання плитками з натурального та штучного каменю 
всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ

еластична 
для облицювання підлог з підігрівом
для облицювання цоколів, балконів 
і терас
для облицювання басейнів
ефективна для плит великого розміру
водо- і морозостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Су міш Ce re sit СМ 117 приз на че на для облиц юван ня повер -
хонь із підви ще ною щіль ні стю (бе тон, при род ний камінь, аз-
бо ши фер то що) будь-якою плит кою з при род но го каме ню,
скла, щіль но го бето ну, лито го каме ню (кера мо гра нiту) то -
що, окрім мар му ру.
Роз чи но ва су міш та кож ефек тив на для:
- облиц юван ня басей нів і резер вуа рів;
- облиц юван ня ос нов, що заз на ють постій них атмо сфер них
впли вів (цоко лі, тера си, бал ко ни, покрів лі, що експлу а ту -
ють ся, то що);
- облиц юван ня повер хонь під ло г, що під да ють ся інтен сив -
ним наван та жен ням;
- облиц юван ня повер хонь без вида лен ня ста рої плит ки,
тоб то «плит ка по плит ці», за винят ком облиц юван ня на гла -
зу ро ва ній поверх ні;
- облицювання підлог із підігрівом;
- облиц юван ня повер хонь, що дефор му ють ся (підлога, що
підігрівається електричними елементами). У цьому випадку
до роз чин ової сумі ші слід дода ти емульс ію Ce re sit СС 83
із роз ра хун ку 0,08 л Ce re sit СС 83 на 1 кг су хої сумі ші 
Ce re sit СМ 117 та 0,20–0,21 л во ди або засто су ва ти
Ceresit СМ 17.

ПІД ГО ТОВКА ОС НО ВИ
Під го товка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою та міц -
ною, без ви ди мих руй ну вань. Пе ред ви ко ри стан ням роз чин -
ової су мі ші ос но ву слід очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них
плям та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію роз чи ну до ос -
но ви. Ус іх не рів них і не міц них ді ля нок ос но ви слід поз бу ти ся,
а по тім ви рів ня ти відповідні місця роз чин овою су міш шю 
Ce re sit СМ 117. Не рів но сті стін до 20 мм ви рів ня ти роз чин -

овою су міш шю Ce re sit CT 29 за од не на не сен ня, а по над 
20 мм – двома або біль ше ша рами. Гіпсові основи та основи
з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) заздалегідь
заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17. Не рів но сті в ос но вах
під ло ги ви рів ня ти за до по мо гою ма те рі а лів гру пи Ce re sit CN.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чистою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) із роз ра хун ку 0,29–0,31 л во ди на 1 кг
су хої сумі ші та пере мі ша ти до отри ман ня одно рід ної ма си
без гру док за допо мо гою низько о бер то во го дри ля з нас ад -
кою або мішал ки. По тім роз чи но ву су міш витри мати про тя -
гом 5 хви лин, пі сля чо го зно ву пере мі шати. Вико ри сто ву ва ти
роз чи но ву су міш мож на про тя гом 2 го дин. При го то ва ну роз -
чи но ву су міш нанести на поверх ню, що облицьо ву єть ся, тон -
ким ша ром за допо мо гою лопат ки, шпа те ля чи тер ки та ви-
рів няти зуб ча стою тер кою або шпа те лем. Плит ки викласти
на шар роз чин ової сумі ші та при ти снути. Максимальна тов-
щина розчинової суміші під плиткою не повинна перевищу-
вати 10 мм. Плит ки попе редньо не замочувати! Зуб ці
повин ні ма ти ква драт ну фор му та від по ві да ти роз мі ру пли -
ток (див. таблицю). У нор маль них клі ма тич них умо вах (тем -
пе ра ту ра +20 ± 2 °C і від но сна воло гість пові тря 55 ± 5%)
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плит ку пот ріб но укла сти не піз ні ше ніж через 20 хви лин пі -
сля нане сен ня роз чи но вої сумі ші на осно ву. У літ ній період
і вітря ну пого ду при вико нан ні зовнішніх ро біт час укла дан -
ня ско ро чу єть ся. Про тя гом 20 хви лин пі сля укла дан ня плит ки
на осно ву мож на коре гу ва ти її поло жен ня. Залиш ки роз чи -
но вої сумі ші слід вида ли ти до її затвер ді н ня за допо мо гою
во ди. У нор маль них умо вах роз шив ку швів слід вико ну ва ти
че рез 24 годи ни. Для роз шив ки швів слід засто со ву вати ма-
те рі а ли групи Ce re sit СЕ.

ПРИ МІТ КИ
Робо ти слід вико ну ва ти при тем пе ра ту рі осно ви від +5 °C до
+30 °C. Усі заз на че ні ви ще реко мен да ції ефек тив ні при тем -
пе ра ту рі +20 ± 2 °C і від но сній воло го сті пові тря 55 ± 5%. 
В ін ших умо вах час утво рен ня кір ки, тужав лен ня та твер дін ня
мо же змі ни ти ся. Су міш Ce re sit CМ 117 містить цемент 
і при взає мо дії з водою дає лужну реак цію, то му під
час робо ти слід захищати очі та шкі ру. У ра зі по-
трапляння сумі ші в очі необхідно негай но про ми ти
їх во дою і звер ну ти ся по допо мо гу до ліка ря.

РЕКО МЕН ДА ЦІЇ
При облиц юван ні під лог і гі гро ско піч них ос нов оп ти маль на
кількість во ди – 7,75 л на 25 кг су хої су мі ші Ce re sit СМ 117.
На ос но вах із де фор ма цій ни ми шва ми остан ні слід ду блю -
ва ти і в облиц юван ні з на ступ ним закладанням швів ела -
стич ни ми гер ме ти ка ми. При виконанні зовнішніх робіт для
крі плен ня пли ток застосовується ком бі но ва ний ме тод: роз -
чин ову су міш на но сять на ос но ву ша ром, тов щи на яко го
має від по ві да ти роз мі ру зуб ця тер ки, і на плит ку ша ром тов -
щи ною до 1 мм, рів но мір но по всій по верх ні. Для крі плен ня
пли ток на ос но вах, не на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі,
слід за сто со ву ва ти ін ші су мі ші чи ма сти ки груп Ce re sit СМ
або Ce re sit СU. Крім вищезазначеної інформації щодо ви-
користання Ceresit CM 117, слід керуватися чинною норма-
тивною документацією. При ви ко ри стан ні ма те рі а лу в умо -
вах, не на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо -
стій но провести ви про бу ван ня або звер ну ти ся за консуль-
тацією до ви роб ни ка. 

ЗБЕРІГАННЯ
В фірмовій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви гото влен ня, заз на че ної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 117 фа су єть ся у міш ки по 5 кг і 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: це мент із мі не раль ни ми 

на пов ню ва ча ми і органічними
до бав ка ми

Ви тра та во ди 
для при готу ван ня 
роз чинової су мі ші: 7,25–7,75 л во ди 

на 25 кг сухої суміші
Витрата води та емульсії 
для приготування 
розчинової суміші: 0,20–0,21 л води 

та 0,08 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 117

Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: не менше 60 хвилин
Від кри тий час: не менше 20 хви лин
Час ко ре гу ван ня: не менше 20 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування
роз чин ової су мі ші: від +5 °C до + 30 °C
Роз шив ка швів: че рез 24 го ди ни
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +70 °C
Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,8 МПа

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 1,9
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,5

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,8
від 20 х 20 до 30 х 30 8 5
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6,3

40 х 40 12 7,6
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CM 117 Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 117 заз на -
че ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил
транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня, на ве -
де них у цьо му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві -
даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її
застосування в ін ших цілях і умо вах, не пе ред ба че них цим
тех ніч ним опи сом. Із мо мен ту по яви цьо го тех ніч но го опи су
всі по пе ред ні ста ють не дій сни ми.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока еластичність
для критичних основ
для облицювання басейнів

  для облицювання камінів та печей
для облицювання підлог із підігрівом 
плитка-по-плитці
морозостійка
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Су міш Ce re sit СМ 17 приз на че на для облиц юван ня по вер хонь
із пі дви ще ною щіль ні стю (бе тон, при род ний ка мінь, аз бо ши -
фер та ін.) ус іма плит ка ми з при род но го ка ме ню, скла, щіль -
но го бе то ну, ли то го ка ме ню та ін., окрім мар му ро вих, все ре -
ди ні та зов ні бу ді вель.
Роз чин ова су міш Ceresit CM 17 та кож ефек тив на:
- для облицювання басейнів і резервуарів;
- при облиц юван ні по вер хонь без ви да лен ня ста рої плит ки
(тоб то плит ка на плит ку), у т. ч. і глазурованої;
- для облиц юван ня ос нов, що зазнають по стій них ат мо сфер -
них впли вів (цоколі, те ра си, бал ко ни, по крів лі, що ек сплу а ту -
ють ся, то що);
- для облиц юван ня під лог із пі ді грі вом;
- для облицювання поверхонь, пофарбованих масляними
фарбами, за умови їх високої адгезії до основи;
- для при клею ван ня де ко ра тив них плит із пі но по лі сти ро лу, по -
ліу ре та ну, ке ра міч но го про філь но го ка ме ню, що імі тує це глу;
- для облицювання камінів та печей, поверхні яких не нагріва-
ються вище +80 °С.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка осно ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва повин на бу ти су хою і міц ною,
без видимих руйнувань. Пе ред застос уван ням роз чи но вої су-
мі ші осно ву очи ща ють від пи лу, напли вів, масля них плям та ін.
речо вин, які змен шу ють адге зію роз чи ну до осно ви. Нез нач ні
нерів но сті та неміц ні ділян ки осно ви вар то вида ли ти, а по тім
вирів ня ти роз чи но вою суміш шю Ce re sit СМ 17, нерів но сті стін
до 20 мм вирів ня ти роз чинов ою суміш шю Ce re sit СT 29 за
один при йом, а понад 20 мм – за два чи біль ше ша рів. Гіп со ві
осно ви, а також осно ви з висо ким водо по гли нан ням (гігро ско -
піч ні стю) заз да ле гідь заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ceresit СТ 17.

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш замішати чистою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) із роз ра хун ку 0,34–0,36 л во ди на 1 кг су -
хої сумі ші та пере мі ша ти до отри ман ня одно рід ної ма си без
гру док за допо мо гою низь ко о бертово го дри ля з нас ад кою чи
мішал ки. По тім роз чинову су міш витри му ють 5 хви лин, пі сля
чо го зно ву пере мі шу ють. Ви ко ри стан ня роз чин ової су мі ші
мо жли ве про тя гом 2 го дин. Го то ву роз чинову су міш тон ким
ша ром на но сять на облицьо ву ва ну по верх ню за до по мо гою
ло пат ки, шпа те ля або тер ки та ви рів ню ють зуб ча стою тер-
кою чи шпа те лем. Плит ки кла дуть на шар роз чин ової су мі ші
та при ти ска ють. Максимальна товщина розчинової суміші під
плиткою не повинна перевищувати 10 мм. Плит ки по пе -
редньо не за мо чу ва ти. Зуб ці по вин ні ма ти ква драт ну
фор му та від по ві да ти роз мі ру пли ток (на при клад, при роз мі -
рі пли ток 15 х 20 см ши ри на і гли би на зу ба по вин на бу ти 
6 мм, при роз мі рі пли ток 30 х 30 см – 10 мм). За нор маль них
клі ма тич них умов (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C і від но сна во ло -
гість по ві тря 55 ± 5%) плит ку необхід но по кла сти не піз ні ше
ніж че рез 20 хви лин пі сля на не сен ня роз чин ової су мі ші на ос -
но ву. У літ ній пе ріод і ві тря ну по го ду при ви ко нан ні ро біт зов -
ні бу ді вель час укла дан ня ско ро чу єть ся до 10 хви лин. Про тя -

CM 17 Super flexible
Клеюча суміш
Для облицювання будь-яких поверхонь всередині та зовні будівель усіма
розмірами та видами плитки.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

гом 10 хви лин пі сля укла дан ня плит ки на ос но ву мож на ко ри -
гу ва ти її по ло жен ня. За лиш ки роз чинової су мі ші необхід но
ви да ли ти за до по мо гою во ди до її за твер дін ня. У нор маль них
умо вах роз шив ку вар то ви ко ну ва ти че рез 24 го ди ни. Для
роз шив ки швів за сто со ву ють ма те рі а ли гру пи Ce re sit СЕ.

ПРИ МІТ КИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C
до +30 °C. Усі показники якості та рекомендації, викладені
в технічному описі, правильні при температурі навколиш-
нього середовища +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря
55 ± 5%. В ін ших умо вах час утво рен ня кір ки, ту жав лен ня 
і твер дін ня роз чи но вої су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш 
Ce re sit СМ 17 мі стить це мент і при взає мо дії з во дою
дає луж ну ре ак цію, то му при ро бо ті необхід но бе -
рег ти очі та шкі ру. У ви пад ку по тра плян ня роз чи -
но вої су мі ші в очі слід не гай но про ми ти їх во дою 
і звер ну ти ся за до по мо гою до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Ши ри на шва між плит ка ми по вин на бу ти не мен ше 2 мм.
На ос но вах із де фор ма цій ни ми шва ми остан ні необхід но
ду блю ва ти і в облиц юван ні з по даль шим за ма зу ван ням швів
ела стич ни ми гер ме ти ка ми.
При вико нан ні робіт зовні буді вель для крі плен ня пли ток за-
сто со ву ють ком бі но ва ний ме тод: роз чи но ву су міш нано сять
на осно ву тов щи ною, що від по ві дає роз мі рам зуб ця тер ки,
та на плит ку тов щи ною до 1 мм, покри ваю чи всю поверх ню
рів но мір но.
Для крі плен ня пли ток на ос но вах, не вка за них у да но му
тех ніч но му опи сі, слід за сто со ву ва ти ін ші су мі ші чи ма сти ки
груп Ce re sit СМ або Ce re sit СU. У ви пад ку ви ко ри стан ня ма -
те рі а лу в умо вах, не роз гля ну тих у да но му тех ніч но му опи -
сі, слід са мо стій но про ве сти проб ні ви про бу ван ня або звер -
ну ти ся за по ра дою до ви роб ни ка.
При облиц юван ні ре зер вуа рів або ба сей нів вар то ви ко на -
ти гі дро ізо ля цію ос но ви, ви ко ри сто вую чи ма те рі а ли гру пи
Ce re sit CR від по від но до тех ніч но го опи су з урах уван ням
осо бли во стей ос но ви та се ре до ви ща ек сплу а та ції. Обли-
ц юван ня в да но му ви пад ку по вин ні роз ши ва ти ся спе ціаль -
ни ми водостійкими су мі ша ми, на при клад Ce re sit CE 44 або
Ce re sit CS 25, з обов'яз ко вим улаш ту ван ням де фор ма цій -
них швів.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях  – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то влен ня, вка за ної на упа ков ці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.
Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 17 фа су ється в міш ки по 5 і 25 кг

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: це мент із мі не раль ни ми 

на пов ню ва ча ми і по лі мер ни ми
до бав ка ми

Ви тра та во ди 
для при го тування
роз чин ової су мі ші: 8,5–9 л во ди 

на 25 кг сухої суміші
Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: не менше 60 хвилин
Від кри тий час: не менше 20 хви лин
Час ко ри гу ван ня: не менше 20 хви лин
Міцність зчеплення 
з основою
(повітряно-сухі умови): не менше 1 МПа
Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Тем пе ра ту ра застосування 
роз чин ової су мі ші: від +5 °C до +30 °C
Роз шив ка швів: че рез 24 го ди ни
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +80 °C

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 1,8
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
від 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,1
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CM 17 Ц.1.ЗК4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 17 вка за -
ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра вил збе рі -
ган ня, при го тування та на не сен ня, кот рі на ве де ні в да но му
опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко -
ри стан ня су мі ші, а та кож за її за стос уван ня в ін ших цілях та
умо вах, не пе ред ба че них цим опи сом. Із мо мен ту по яви цьо го
тех ніч но го опи су всі по пе ред ні ста ють не дій сни ми. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

водостійка
стійка до впливу агресивного 
середовища
стійка до витирання
не містить органічних розчинників
швидко твердне

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для облицювання бетонних та цементно -
піщаних основ, основ з фіброцементу та бетонних плит усі-
ма плитками з натурального каменю, скла, мармуру, щіль-
ного бетону та ін. всередині та зовні будівель та споруд, що
експлуатуються як за звичайних умов, так і в агресивному
середовищі (пральні, цілющі ванни, фабрики-кухні, пиво-
варні заводи, басейни, лабораторії, станції миття автомобі-
лів та ін.). Застосовується для облицювання металевих ос-
нов, оброблених антикорозійними сумішами, склеювання
металевих виробів. Можливе застосування композиції для
затирання швів облицювання.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Ceresit CU 22 потрібно наносити лише на чисту, суху (воло-
гість – не більше 4%) та міцну (не менше 20 МПа) основу.
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Основу необхідно очистити від речо-
вин, що зменшують адгезію, таких як жир, олія, оліфа, мас-
тика та ін. Усі невеликі нерівності та неміцні ділянки основи
слід видалити, а потім вирівняти Cere sit CU 22 з додаванням
до 15% прожареного кварцового піску фракцією від 0,2 до
0,6 мм за 12 годин до початку робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Композиція Ceresit CU 22 двокомпонентна, два компоненти
А та В постачаються в одній упаковці. Компоненти А та В
змішуються у співвідношенні 3:1 (масові частки) за допомо-
гою низькооборотного дриля з насадкою або мішалки до
отримання однорідної маси.
За нормальних кліматичних умов (температура +18 °C та
відносна вологість повітря 60%) час використання клею

складає 90 хвилин. Життєздатність розчинової суміші силь-
но залежить від температури самої суміші, основи та повіт-
ря. Із підвищенням температури життєздатність суміші змен-
шується. Залишки розчинної суміші можна видалити за до-
помогою води до того, як вона затвердне. У нормальних
умовах розшивку швів в облицюванні слід проводити через
24 години. Для заповнення швів використовують матеріали
Ceresit CE 44, Ceresit CE 47, Ceresit CE 48. Для досягнення
водонепроникності та герметичності конструкцій поперед-
ньо на основу необхідно нанести еластичний епоксидний
гідроізоляційний матеріал Ceresit CE 49. Для облаштування
деформаційних швів застосовується герметизуюча стрічка
Ceresit CL 52, що наклеюється за допомогою Ceresit CE 49.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C до
+25 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Під час
роботи необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння суміші в очі негайно промити їх водою
та звернутися по допомогу до лікаря.

CU 22
Хімічно стійка клейова композиція
Двокомпонентна цементно-епоксидна композиція для виконання 
облицювальних робіт всередині та зовні будівель
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з за-
стосування епоксидних композицій. У випадку використання
матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід
самостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Композиція Ceresit CU 22 фасується у двосекційні ємності
масою 8 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: епоксидна смола з мінеральними

наповнювачами та домішками
Пропорція суміші
компонент А/компонент В: 3:1
Час використання
готової композиції: 90 хвилин
Колір: сірий 
Температура основи при
застосуванні композиції: від +10 °C до +25 °С
Опір до сповзання: менше 0,3 мм 
Розшивка швів: через 24 години 
Адгезія до основи: 2,2 МПа 
Температура експлуатації: від -30 °C до +100 °С 
Витрата композиції: від 1,9 до 3,4 кг/м2

залежно від розміру зубців 
та нерівності основи

Розмір зубця шпателя, мм:
3 1,9 кг/м2

4 2,2 кг/м2

6 2,8 кг/м2

8 3,4 кг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть Ceresit CU 22 зазна ченим
технічним характеристикам при вико наннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосування
в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним опи-
сом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні
описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCЕ 33 super
Кольоровий шов
Розчинова суміш для затирання швів між облицювальними плитками
всередині та зовні будівель (ши ри на шва до 5 мм).
Виробляється 29 кольорів.

ВЛАСТИВОСТІ

захист від плісняви та грибка 
тривале збереження кольору 
гладка поверхня 
тріщиностійкий 
морозостійкий 
зручний та простий у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СЕ 33 SUPER призначена для затирання швів
керамічних, скляних облицювань, а також облицювань зі
штучного і натурального каменю, у тому числі мармуру, ви-
кладених на міцні, стійкі до деформації основи, при роботах
на горизонтальних і вертикальних поверхнях усередині та
зовні споруд, що експлуатуються у звичайному середовищі.
Деформаційні шви в облицюваннях та місця примикання сан-
технічного обладнання до облицювання необхідно заповни-
ти герметиком Ceresit CS 25.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Перед затиранням шви мають бути очищені від пилу, бруду,
клею та інших речовин, які знижують адгезію суміші до торців
плитки та основи. Глибина міжплиткових швів повинна бути
однаковою, а товщина шару розчину для затирання швів –
не менше товщини облицювальної плитки. Затирання швів
можна починати тільки після закінчення часу твердіння роз-
чинової суміші, на яку вкладена плитка. Попередньо пе-
ревірте, чи не забруднює суміш Ceresit СЕ 33 SUPER
лицьову частину облицювальної плитки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) із розрахунку 0,30–0,33 л води на 1 кг су-
хої суміші та інтенсивно перемішати до отримання однорідної
маси без грудок. Надмірна кількість води погіршує
властивості розчинів для затирання і може змінити
їхній колір. Почекати 3 хвилини, після чого знову перемі-
шати. Використання розчину можливе протягом 1 години.
Розчинову суміш за допомогою гумового шпателя або терки
треба нанести на облицювання та рівномірно розподілити по
всій поверхні, вдавлюючи у шви. Зайву суміш слід зібрати 

з поверхні та знову використати для заповнен ня швів. За нор-
мальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C та від-
носна вологість повітря 55 ± 5%) через 5–10 хвилин розши-
ту поверхню облицювання слід промити вологою губкою, яку
необхідно часто споліскувати у воді. Затверділі рештки мож-
на зняти м’якою сухою ганчіркою через 24 години.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи
від +5 °C до +30 °C. Всі вищезазначені рекомендації ефек-
тивні при температурі +20 ± 2 °C та відносній вологості по-
вітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення та твердіння
розчинової суміші може змінитися. Надмірне зволоження ос-
нови під облицюванням, різне дозування води та неоднорід-
ні умови висихання можуть призвести до різного забарвлен-
ня шва. Не використовуйте миючі засоби, що мають інтен-
сивний колір.
Суміш Ceresit CE 33 SUPER містить цемент і при взає-
модії з водою дає лужну реакцію, тому під час ро-
боти слід захищати очі та шкіру. У разі потраплян-
ня розчину в очі необхідно негайно промити їх во-
дою та звернутися за допомогою до лікаря. Колір
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шва обирають згідно зі зразками затирки в точках продажів.
Поліграфія не може забезпечити 100% відтворення кольору
шва, тому колір, нанесений на стікер, може відрізнятися від
оригінального забарвлення шва.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжі шви потрібно захищати від дощу, роси та зниження тем-
ператури нижче +5 °С до їхнього повного висихання та за-
твердіння. Крім вищезазначеної інформації про застосування
продукту, при роботі з ним слід керуватися чинною норма-
тивною документацією. У разі використання матеріалу в умо-
вах, не передбачених даним технічним описом, необхідно
самостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника. Для збереження рівномірності
кольору рекомендовано при роботі на однорідних і великих
поверхнях використовувати матеріали з однієї партії, вказа-
ної на упаковці, та воду з одного джерела.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухому приміщенні – 18 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При три-
валому зберіганні час схоплювання і твердіння розчинової
суміші може збільшуватися, але без зміни кінцевих характе-
ристик продукту.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СЕ 33 SUPER фасується у мішки по 2 кг та 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: суміш цементу з мінеральни-

ми наповнювачами та орга-
нічними модифікаторами

Витрата води для приготування 
розчинової суміші: 0,6–0,66 л води 

на 2 кг сухої суміші;
1,5–1,65 л води
на 5 кг сухої суміші

Час використання
розчинової суміші: не менше 60 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C 
Тріщиностійкість: відсутність тріщин у шарі 

з товщиною, рівною макси-
мально рекомендованій
ширині шва

Морозостійкість: не менше 50 циклів
Межа міцності (через 28 діб)* на:
- розтягування при згині: не менше 3 МПа
- стискання: не менше 12 МПа
*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускається 
перевищення вказаного значення.

Орієнтовна витрата** сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Тип плитки Розмір Ширина Необхідна
плитки, шва, мм кількість,

см кг/м2

Дрібна мозаїка 2 x 2 2 приблизно 0,5 
Середня мозаїка 5 x 5 3 приблизно 0,7 
Плитка облицювальна 10 x 10 2 приблизно 0,4 
Плитка облицювальна 15 x 15 3 приблизно 0,4 
Плитка облицювальна 10 x 20 3 приблизно 0,4 

**Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CE 33 супер Ц.1.РШ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СЕ 33 SUPER
зазначеним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування і нанесення,
які наведені у даному описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання розчинової суміші, а та-
кож за її застосування в інших цілях та умовах, не передба-
чених даним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

захист від плісняви, грибка та втрати
кольору
досконало гладка поверхня 
для всіх типів плитки 
для басейнів та підлог із підігрівом 
тріщиностійкий

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СЕ 40 aquastatic призначена для затирання
швів керамічних, скляних облицювань, а також облицювань
зі штучного і натурального каменю, у тому числі мармуру,
при роботах на горизонтальних і вертикальних поверхнях.
Завдяки високому ступеню гідрофобізації затирки (ефект
aquastatic) краплі води стікають з поверхні та не проника-
ють у її структуру. Ця властивість дозволяє використовувати
суміш у місцях, які періодично зазнають інтенсивного впли-
ву води (душові, ванні кімнати, кухні, басейни, що знахо-
дяться усередині приміщень, тощо). Ефективна при облицю-
ванні на основах, що зазнають деформації: підлоги з підіг-
рівом, плити зі стружки та гіпсокартону. Деформаційні шви
в облицюваннях та місця примикання сантехнічного облад-
нання до облицювання необхідно заповнити герметиком
Ceresit CS 25.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Перед затиранням шви мають бути очищені від пилу, бруду,
клею та інших речовин, які знижують адгезію суміші до торців
плитки та основи. Глибина швів між плитками повинна бути
однаковою, а товщина шару розчину для затираня швів – не
менше товщини облицювальної плитки. Затирання швів мож-
на починати тільки після закінчення часу твердіння розчино-
вої суміші, на яку вкладена плитка. Попередньо слід переві-
рити, чи не забруднює суміш Ceresit СЕ 40 aquastatic лицьову
частину облицювальної плитки.  

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,3–0,32 л на 1 кг сухої су-
міші та перемішати до отримання однорідної маси
без грудок з обов’язковим використанням низь-
кообертового (600 об/хв) дриля з насадкою. Потім

розчинову суміш витримати 3 хвилини, після чого знову пе-
ремішати. Не використовувати іржаві ємності та інструмен-
ти. Використання розчину можливе протягом 2 годин. Розчин
нанести на поверхню плиток гумовою теркою або шпате-
лем. Приблизно через 15 хвилин надлишок матеріалу зіб-
рати вологою, добре віджатою губкою. Висох лий наліт зня-
ти з плиток сухою ганчіркою. 
Пересування по облицюванню можливе через 24 години піс-
ля затирання швів. Перший контакт із водою можливий через
24 години. Протягом перших 5 днів після затирання швів для
очищення використовувати тільки чисту воду без жодних
миючих засобів. Шов досягає повної гідрофобності (стійкості
до проникнення води) через 5 днів після затирання.

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати в сухих умовах при темпера-
турі повітря та основи від +5 °С до +30 °С. Усі рекоменда-
ції ефективні при температурі +20 ± 2 °С і відносній воло-
гості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення та
твердіння розчинової суміші може змінитися. Інтенсивне
промивання швів великою кількістю води призводить до
зниження ефекту водостійкості. Надмірне зволоження ос-
нови під облицюванням, різне дозування води та неодно-
рідні умови висихання можуть призвести до різного забар-
влення шва. Не використовуйте миючі засоби, що мають ін-
тенсивний колір.

CЕ 40 aquastatic
Еластичний водостійкий 
кольоровий шов до 5 мм
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Суміш Ceresit СЕ 40 aquastatic містить цемент і при
взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час
роботи слід захищати очі та шкіру. У разі потрап-
ляння розчину в очі необхідно негайно промити їх
водою та звернутися за допомогою до лікаря.
Колір шва обирають згідно зі зразками затирки в точках
продажів. Поліграфія не може забезпечити 100% відтво-
рення кольору шва, тому колір, нанесений на стікер, може
суттєво відрізнятися від оригінального забарвлення шва.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжі шви потрібно захищати від дощу, роси та зниження тем-
ператури нижче +5 °С до їхнього повного висихання та за-
твердіння. Крім вищезазначеної інформації щодо викорис-
тання Ceresit CE 40, необхідно керуватися чинною норматив-
ною документацією. При використанні матеріалу в умовах,
що не були розглянуті в цьому технічному описі, слід само-
стійно провести його випробування або звернутися за кон-
сультацією до виробника. Для збереження рівномірності ко-
льору рекомендовано при роботі на однорідних і великих по-
верхнях використовувати матеріали з однієї партії, вказаної
на упаковці, та воду з одного джерела.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухому приміщенні – 18 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При три-
валому зберіганні час тужавлення та твердіння розчинової су-
міші може збільшуватися, але без зміни кінцевих характерис-
тик продукту.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Суміш Ceresit CE 40 aquastatic фасується у пластикові відра
по 2 кг і 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: суміш цементу з мінеральни-

ми наповнювачами та орга-
нічними модифікаторами

Витрата води для приготування 
розчинової суміші: 0,60–0,64 л води 

на 2 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші: до 120 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С
Тріщиностійкість: відсутність тріщин у шарі 

з товщиною, рівною макси-
мально рекомендованій 
ширині шва

Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,2 кг/м2 · год0,5

Морозостійкість: не менше 50 циклів
Межа міцності на розтягування 
при згині (через 28 діб)*: не менше 3 МПа
Межа міцності 
на стискання (через 28 діб)*: не менше 15 МПа
*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускається 
перевищення вказаного значення.

Усадка: не більше 1,5 мм/м
Орієнтовна витрата** для найпоширеніших розмірів 

плиток і ширини швів
Тип Розмір Ширина Необхідна кількість

плитки плитки, шва, Ceresit СЕ 40 aquastatic,
см мм кг/м2

Дрібна 
мозаїка 2 x 2 2 приблизно 0,6 
Середня 
мозаїка 5 x 5 3 приблизно 0,7 
Плитка

облицювальна 10 x 10 2 приблизно 0,4 
Плитка 

облицювальна 15 x 15 3 приблизно 0,4 
Плитка 

облицювальна 10 x 20 3 приблизно 0,4 
**Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CE 40 Ц.1.РШ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СЕ 40 aquasta-
tic зазначеним технічним характеристикам при виконанні
правил транспортування, зберігання, приготування і нанесен-
ня, які наведені у даному описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання розчинової суміші, а та-
кож за її застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них даним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

захист від грибка та плісняви
висока адгезія, у тому числі 
й до гладких поверхонь 
висока еластичність
підвищена стійкість до побутових
миючих засобів
водостійкий
стійкість до механічних пошкоджень 
і забруднень
для внутрішніх і зовнішніх робіт

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CS 25 MicroProtect призначений для: 
- заповнення кутових швів плиткового облицювання з плитки
будь-якого виду, окрім мармурової;
- заповнення та герметизації примикань сантехнічного об-
ладнання у ванних кімнатах, душових кабінах, санвузлах,
кухнях та інших приміщеннях і спорудах, що експлуатуються
у вологому середовищі.
Має гарне зчеплення без застосування ґрунтовки з керамічни-
ми плитками, емальованими поверхнями, фарфором і склом.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих руй-
нувань. Перед застосуванням продукту її необхідно очисти-
ти від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що
знижують адгезію матеріалу до основи. При необхідності
слід видалити стару герметизуючу масу та залишки інших
речовин. Для отримання оптимальної якості швів рекомен-
дується обклеїти краї швів гладкою клейкою стрічкою, яка
після нанесення герметика та його розшивки видаляється.
Таким чином фіксуються рівні краї шва.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Балончик з Ceresit CS 25 MicroProtect розрізати над різьбою,
нагвинтити пластмасову форсунку та зробити на ній зріз від-
повідно до ширини шва. Після цього балончик встановити 
в пістолет-нагнітач і з його допомогою виконати рівномірне
нанесення герметика в шов. Шов має бути заповнений по-
вністю. Одразу ж після нанесення герметизуючої маси, не піз-

ніше ніж через 6–8 хвилин, її слід розрівняти за допомогою
відповідного інструмента. Для цього інструмент змочується во-
дою. Щоб уникнути розтріскування плівки, яка утворюється,
необхідно відразу ж після цього зняти липку стрічку. Свіжу, ще
не засохлу герметизуючу масу видаляють за допомогою
спирту чи ацетону. Засохлі залишки можна видалити тільки
механічним способом (затверділий Ceresit CS 25 MicroProtect
не розчиняється в жодних розчинниках).

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+40 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при темпе-
ратурі +23 °C і відносній вологості повітря 50%. В інших умо-
вах час твердіння може змінитися. Ceresit CS 25 MicroProtect
містить оцтову кислоту, у момент тужавлення відбу-
вається її виділення, тому при роботі необхідно захи-
щати очі та шкіру, забезпечити хорошу вентиляцію
та не вдихати випари. У разі потрапляння герметика 
в очі слід негайно промити їх водою та звернутися за
допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нор-
мативними документами на виконання герметизуючих робіт.

CS 25 MicroProtect
Високоеластичний силіконовий
шов для стиків і примикань
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У разі використання герметика в інших умовах або з іншою
метою слід самостійно провести тестові випробування чи
звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +10 °C до +20 °С – 18 місяців від дати ви-
готовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit CS 25 MicroProtect фасується в балончики по 280 мл.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: силікон із оцтовою кислотою 
Час утворення 
поверхневої плівки: 10–15 хвилин 
Час повного затвердіння 
шару товщиною 5 мм: близько 2 діб 
Густина: 1,02 г/мл
Термостійкість: від -40 °C до +180 °С
Температура 
застосування герметика: від +5 °C до +40 °C
Об’ємна усадка: 3% 
Максимально допустима 
деформація у шві: до 25% 
Міцність 
при розтягненні на 100%: близько 0,3 МПа
Максимальна ширина шва: 30 мм 
Витрата: 
• 20 х 10 мм: 200 мл/м. п.
• 10 х 10 мм: 100 мл/м. п. 
• 6 х 6 мм: 36 мл/м. п.
• 3 х 5 мм: 15 мл/м. п.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність Ceresit CS 25 MicroProtect
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них технічним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
високі характеристики міцності
підвищена стійкість до впливу високої
концентрації продуктів побутової хімії
підвищена водостійкість 
підвищена стійкість до стирання 
еластичний, придатний для підлог 
із підігрівом 
для облицювання балконів і терас 
для облицювання басейнів
для внутрішніх та зовнішніх робіт 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CE 43 Grand’Elit призначена для заповнення
швів розміром до 20 мм керамічних, скляних облицювань, 
а також облицювань зі штучного і натурального каменю (крім
мармуру та інших світлих порід) при роботах на вертикаль-
них і горизонтальних поверхнях. Завдяки високому ступеню
гідрофобізації (aquastatic) затирки краплі води не прони-
кають в її структуру. Ця властивість дозволяє рекомендувати
Ceresit CE 43 Grand’Elit для заповнення швів, що зазнають три-
валого впливу води (ванні кімнати, душові на виробництві, лі-
кувальні установи, ділянки навколо басейну, резервуари з во-
дою). Завдяки підвищеній механічній та хімічній стійкості (resi-
stant) ефективна при облицюванні на основах, що зазнають
деформації та інтенсивних навантажень, ударів, подряпин, аб-
разивного впливу піску та солі (підлоги з підігрівом, тераси,
балкони, коридори, східці, гіпсокартон, промислові та побуто-
ві кухні, гаражні, виробничі та складські приміщення, автомий-
ки, басейни тощо). Підвищена мікробіологічна стійкість
(MicroProtect) запобігає появі цвілі, плісняви та грибка й забез-
печує довготривалу стабільність кольору.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Перед затиранням шви мають бути очищені від пилу, бруду,
клею та інших речовин, які знижують адгезію суміші до торців
плитки та основи. Глибина швів між плитками повинна бути
однаковою, а товщина шару розчину для затирання швів –
не менше товщини облицювальної плитки. Затирання швів
можна починати тільки після закінчення часу твердіння розчи-
нової суміші, на яку вкладена плитка. Попередньо переві-
рити, чи не забруднює суміш Ceresit СЕ 43 Grand’Elit
лицьову частину облицювальної плитки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура від +15 °С
до +20 °С) і перемішати до отримання однорідної ма-
си без грудок з обов’язковим використанням низь-
кообертового (600 об/хв) дриля з насадкою. Потім
розчинову суміш витримати 3 хв, після чого знову переміша-
ти. Не використовувати іржаві ємкості та інструменти.
Використання розчину можливе протягом 2 годин.
Заповнення швів між плитками стін та підлоги.
Розчинову суміш пластичної (стіни) або напіврідкої (підло-
га) консистенції за допомогою гумового шпателя або терки
нанести на облицювання та рівномірно розподілити по всій
його поверхні, одночасно втискуючи у шви. Надлишок роз-
чинової суміші необхідно зібрати з поверхні та знову вико-
ристати для заповнення швів. За нормальних кліматичних
умов (температура +20 ± 2 °С і відносна вологість повітря
55 ± 5%) через 5–10 хвилин розшиту поверхню необхідно
промити вологою губкою, яку слід часто споліскувати в чи-
стій воді. Наліт, який висох, з легкістю можна видалити су-
хою м’якою ганчіркою. Напівсуху консистенцію використо-
вувати для заповнення швів цегляної кладки. 
Перший контакт із водою можливий через 24 години.
Протягом перших 5 днів після затирання швів для очищення
використовують тільки чисту воду, без жодних миючих за-
собів. Шов досягає повної гідрофобності (водостійкості) че-
рез 5 днів після затирання.

CЕ 43 Grand’Elit
Високоміцний еластичний кольоровий шов до 20 мм 
із підвищеною водостійкістю
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ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати в сухих умовах при температурі
повітря та основи від +5 °С до +30 °С. Усі рекомендації ефек-
тивні при температурі +20 ± 2 °С і відносній вологості повітря
55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення та твердіння розчи-
нової суміші може змінитися. Інтенсивне промивання швів ве-
ликою кількістю води призводить до зниження ефекту водо-
стійкості. Надмірне зволоження основи під облицюванням,
різне дозування води та неоднорідні умови висихання можуть
призвести до різного забарвлення шва. Не використовуйте
миючі засоби, що мають інтенсивний колір.
Суміш Ceresit CE 43 Grand’Elit містить цемент і при
взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час
роботи слід захищати очі та шкіру. У разі потрап-
ляння розчину в очі – негайно промити їх водою та
звернутися за допомогою до лікаря.
Колір шва обирають згідно зі зразками затирки, які знахо-
дяться в торговельній мережі. Поліграфія не може забез-
печити 100% відтворення кольору шва, тому колір, нанесе-
ний на зразкову етикетку, може суттєво відрізнятися від
оригінального забарвлення шва. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжі шви потрібно берегти від води, роси та зниження тем-
ператури нижче +5 °С до їхнього повного затвердіння та ви-
сихання. Окрім вищенаведених рекомендацій, роботи не-
обхідно проводити згідно із загальними будівельними ін-
струкціями та правилами безпеки. Для збереження рівно-
мірності кольору рекомендовано при роботі на однорідних
і великих поверхнях використовувати матеріали однієї пар-
тії, вказаної на упаковці, і воду з одного джерела.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухому приміщенні – 18 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
При тривалому зберіганні час схоплювання та твердіння
розчинової суміші може збільшуватися, але без зміни кінце-
вих характеристик продукту.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit CE 43 Grand’Elit фасується у пластикові відра
по 2 та 5 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами та модифіка-
торами

Пропорції змішування з водою для приготування 
розчинової суміші:
Напіврідка консистенція: 0,54–0,56 л води 

на 2 кг сухої суміші
Пластична консистенція: 0,48–0,5 л води 

на 2 кг сухої суміші
Напівсуха консистенція: 0,2–0,22 л води 

на 2 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші: до 120 хвилин
Температура використання: від +5 °С до +30 °С
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Межа міцності на розтягування
при згині (через 28 діб)*: не менше 3 МПа
Межа міцності на стискання 
(через 28 діб)*: не менше 15 МПа
*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускається 
перевищення вказаного значення.

Усадка: не більше 1,5 мм/м
Температура експлуатації: від -30 °С до +70 °С

Орієнтовна витрата для найпоширеніших розміру 
плитки та ширини шва**

Розмір Ширина Необхідна кількість  
плит ки, шва, Ceresit СЕ 43 Grand’Elit,

см мм кг/м2

10 х 10 5 приблизно 1,2
10 х 20 5 приблизно 0,6
10 х 20 8 приблизно 0,9
30 х 30 10 приблизно 0,8

**Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CE 43 Ц.1.РШ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СЕ 43 Grand’Elit
зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил
зберігання, приготування і нанесення, які наведені у даному
описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне вико-
ристання розчинової суміші, а також за її застосування в інших
цілях та умовах, не передбачених даним описом. Із моменту
появи даного технічного опису всі попередні стають недійс-
ними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

захист від води
захист від забруднень
придає стійкість до грибка та миючих
засобів

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit СТ 10 використовується:
• для нанесення на міжплиткові шви та самі плитки всере-

дині та зовні будівель з метою надання їм водовідштовху-
вальних властивостей та стійкості до забруднення;

• для гідрофобізації текстури неглазурованої керамічної
плитки, облицювальних плит із природного та штучного
каменю нещільної структури;

• для забезпечення водонепроникності мікротріщин у буді-
вельних елементах шириною не більше 0,2 мм.

ПІДГОТОВКА ОС НО ВИ
Підготовка основи здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без помітних руйнувань. Перед застосуванням Ceresit СТ 10
основу необхідно очистити від речовин, які перешкоджають
адгезії, таких як жир, масло, оліфа, мастика та інших, що змен-
шують зчеплення з основою. Неміцні, рихлі ділянки поверхні
основи необхідно видалити механічним шляхом, після чого під-
готувати їх за допомогою сумішей Ceresit. Марка суміші під-
бирається залежно від стану та призначення конструкції.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Перед застосуванням Ceresit СТ 10 необхідно добре збов-
тати, потім рідину за допомогою валика або щітки нанести
на поверхню до повного її насичення. Як правило, достат-
ньо нанести один шар для надання поверхні водовідштов-
хувальних властивостей.
Щойно сформовані шви обробляються не раніше ніж через
7 діб після нанесення.

ПРИМІТКИ
Нанесення Ceresit СТ 10 на поверхню слід виконувати при тем-
пературі від +5 °С до +25 °С та відносній вологості до 80%. Не
допускається виконання робіт під прямими сонячними проме-
нями або при температурі поверхні більш ніж +30 °С. При ро-
боті необхідно захищати очі та шкіру. У разі потрап-
ляння суміші в очі слід негайно промити їх водою та
звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім вищевикладеної інформації про застосування Ceresit СТ 10,
необхідно керуватися діючою нормативною документацією по
відновленню гідрозахисних властивостей будівельних кон-
струкцій. У разі використання матеріалу в умовах, не вказаних
у технічному описі, слід самостійно провести випробування
або звернутися за порадою до виробника.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із постій-
ною температурою від +5 °С до +35 °С – 12 місяців із дня
виготовлення, вказаного на упаковці. При транспортуванні
берегти від замерзання.

CT 10
Захист для швів та плитки
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УПАКОВКА
Ceresit СТ 10 розливають у каністри по 1 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: на основі силіконової емульсії
Густина: близько 1,0 кг/дм3

Колір: молочно-білий; 
після висихання – прозорий

Стійкість до дії дощу: через 2–6 годин 
(в залежності від температури
та вологості повітря)

Повний ефект просочування: через 14 діб
Витрата: від 0,10 до 0,25 л/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit СТ 10 вказаним
технічним характеристикам при виконанні правил транс-
портування, зберігання, приготування та  нанесення, наве-
дених у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування з іншою метою та в умовах, не перед-
бачених технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCЕ 44
Епоксидно-цементний шов 
Двокомпонентна епоксидно-цементна суміш для затирання швів 
між облицювальними плитками всередині та зовні будівель 
(ширина швів від 2 до 12 мм).

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія
водостійка
хімічно стійка
високоміцна
морозостійка
зручна та проста в застосуванні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СЕ 44 призначена для заповнення швів між
плитками з дуже міцною та гладкою поверхнею (мозаїка,
скло та фарфор, глазуровані поверхні тощо) усередині та
зовні будівель. Застосовується для затирання швів облицю-
вань стін і підлог, що піддаються хімічним впливам (лабора-
торії, колектори для очищення стічних вод, ванни та басей-
ни, у тому числі з підвищеною концентрацією солі, примі-
щення для виробництва напоїв та ін.). Може застосовувати-
ся для затирання швів облицювань балконів і терас. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Шви перед затиранням мають бути очищені від пилу, бруду,
клею та інших речовин, що знижують адгезію розчину до
основи. Глибина міжплиткових швів повинна бути однако-
вою, а товщина шару затирки – не менше товщини обли-
цювальної плитки. Затирання швів можна починати тільки
після завершення терміну твердіння розчинової суміші, на
яку покладена плитка. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit CE 44 складається з двох компонентів: затверджува-
ча (компонент Б) і наповнювача (компонент А). Компонент
Б необхідно ввести в компонент А та інтенсивно переміша-
ти за допомогою низькообертового дриля з насадкою чи мі-
шалки до отримання однорідної маси без грудок. При укла-
данні розчину шпателем і роботі на горизонтальних повер-
хнях на стадії перемішування в нього можна додатково
ввести невелику кількість води (максимум 50 мл на 5 кг роз-
чину) для покращення технологічних властивостей. 
Роботу суміш необхідно використати протягом 45 хвилин.
Приготовлену мастику за допомогою гумового шпателя чи

терки нанести на облицювання та рівномірно вдавити у шви.
Надлишок мастики зібрати з поверхні та знову використати
для заповнення швів. Залишки затирки видалити з плитки від-
разу ж після її укладання та не пізніше ніж через 30 хвилин.
Очищення поверхні облицювання виконується обережними
рухами за допомогою губки та невеликої кількості води.
Потім поверхню облицювання слід повторно очистити від
мастики чистою вологою губкою. За нормальних кліматич-
них умов експлуатація облицювань допускається через 1 до-
бу, а через 28 діб досягається стійкість до хімічного впливу. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C
до +30 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при
температурі +20 °C і відносній вологості повітря 60%. В ін-
ших умовах час тужавлення та твердіння розчинової суміші
може змінитися. Суміш Ceresit CE 44 містить епоксидну
смолу, у момент гідратації відбувається лужна ре-
акція, тому під час роботи необхідно захищати очі
та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші 
в очі слід негайно промити їх водою та звернутися за
допомогою до лікаря.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для отримання однорідної за кольором поверхні рекомен-
дується при роботі на великих площах використовувати су-
міш із однієї партії, вказаної на упаковці. Для запобігання
пересиханню затирки у швах облицьовану поверхню реко-
мендується протирати вологою губкою. Для затирання об-
лицювань, не вказаних у даному технічному описі, слід за-
стосовувати інші суміші чи мастики груп Ceresit СЕ або
Ceresit СS. 
Окрім вищевикладеної інформації, слід дотримуватися пра-
вил безпеки при роботі з епоксидними смолами. У разі ви-
користання матеріалу в умовах, не розглянутих у даному
технічному описі, слід самостійно провести тестові випробу-
вання чи звернутися за консультацією до виробника (імпор-
тера). 
Слід дотримуватися правил техніки безпеки під час
роботи з епоксидними смолами.

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при тем-
пературі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виготов-
лення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Суміш Ceresit СЕ 44 фасується у двосекційні відра по 10 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: суміш цементів та епоксидної

смоли з мінеральними напов-
нювачами 

Пропорція 
для приготування мастики: 6 частин компонента А 

та 1 частина компонента Б
Час використання 
розчинової суміші: близько 45 хвилин 
Технологічне пересування: через 6 годин 
Температура застосування 
розчинової суміші: від +10 °C до +30 °C
Температура експлуатації: 
- у сухих умовах: від -20 °C до +100 °C 
- у вологих умовах: від -20 °C до +40 °C
Початок експлуатації: через 24 години 
Адгезія до всіх основ згідно 
зі сферою застосування: не менше 1,5 МПа
Витрата розчинової суміші: від 1,1 до 1,6 кг/м2

(залежно від розміру плитки 
та ширини шва облицювання) 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СЕ 44 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил транс-
портування, зберігання, приготування та нанесення, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них технічним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCЕ 48
Хімічно стійкий шов 
для облицювання підлог
Епоксидна мастика для затирання міжплиткових швів облицювання підлог,
які експлуатуються в агресивному середовищі 
(ши рина швів – від 2 мм до 8 мм).

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до впливів агресивного 
середовища
сірого кольору
висока адгезія до основи
водонепроникна
зручна та проста у застосуванні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мастика Ceresit CE 48 використовується для запов нення швів
шириною від 2 мм до 8 мм між облицювальними плитками,
що експлуатуються в агресивному середовищі (м’ясокомбі-
нати, молочні заводи, лабораторії та ін.).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Затирання швів можна починати тільки після затвердіння роз-
чинової суміші, на яку покладено плитку.
Шви перед затиранням потрібно очистити від пилу, бруду та
інших речовин, що зменшують адгезію мастики до торців пли-
ток та основи. Торці плиток повинні бути сухими та міцними.
Глибина міжплиткових швів має бути однаковою, а товщина
шару затирання – не меншою ніж товщина облицювальної
плитки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CE 48 складається з двох компонентів: затверджувача
(компонент В) та наповнювача (компонент А). Компонент В
необхідно вводити у компонент А та інтенсивно перемішува-
ти за допомогою низькооборотного дриля з насадкою або
мішалки.
Робочу суміш необхідно використати протягом 90 хвилин.
Приготовану мастику за допомогою гумового шпателя або
терки наносять на облицювання та рівномірно втискають мас-
тику у шви. Надлишок збирають із поверхні та знову вико-
ристовують для заповнення швів. Залишки затирки з плитки
видаляють одразу після укладання або не пізніше ніж через
30 хвилин. Очищення поверхні облицювання виконується за
допомогою губки та невеликої кількості води обережними ру-
хами. Потім поверхню облицювання повторно очищають від
мастики чистою вологою губкою. Очищення облицювання

потрібно починати не раніше ніж через 3 години, але не піз-
ніше ніж через 6 годин. Для спрощення процесу очищення
облицювання до води можна додати 10% спирту. Тепла вода
також полегшує процес очищення. За нормальних кліматич-
них умов експлуа тація облицювань можлива через 7 діб піс-
ля пов ної полімеризації мастики.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C
до +25 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при
температурі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В ін-
ших умовах технологічні параметри можуть змінюватись.
Ceresit CE 48 містить епоксидні поєднання, тому під
час роботи необхідно захищати очі та шкіру. У ви-
падку потрапляння розчинової суміші в очі негай-
но промити їх водою та звернутися по допомогу до
лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом слід
користуватися чинною нормативною документацією. У випад-
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ку використання матеріалу в умовах, не зазначених у техніч-
ному описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при тем-
пературі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виготов-
лення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ceresit CE 48 фасується у відра по 5 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад для
приготування мастики: 3 частини компоненту А

та 1 частина компоненту В
Час використання: близько 90 хвилин
Температура основи
для застосування мастики: від +10 °C до +25 °C
Початок експлуатації
в агресивному середовищі: через 7 діб
Полімеризація мастики: через 7 діб 
Адгезія до усіх основ згідно
зі сферою використання: не менше 2,2 МПа
Температура експлуатації: від -50 °C до +100 °C

Витрата готової мастики 0,8–1,4 кг/м2

для використання: (залежно від розміру
плитки та ширини швів)

5 х 5 5 4 1,3
10 х 10 8 4 1,0
15 х 15 6 6 0,8
10 х 20 6 6 0,9
25 х 20 8 8 1,4

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть Ceresit CE 48 за зна ченим
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до основ
стійка до впливу нафтопродуктів
паропроникна
морозостійка
придатна для резервуарів iз питною 
водою

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Су міш приз на че на для гідроізоляції бу ді вель них кон струк -
цій – ба сей нів, фун да мен тів, гі дро тех ніч них спо руд, ре зер -
вуа рів для збе рі ган ня во ди, зо кре ма пи тної.
Гі дро ізо ля цій на су міш за сто со ву ється з бо ку впли ву во ди. За -
хист від періодичного/по стій но го зво ло жен ня – 2 ша ри об -
ма зу валь ної гі дро ізо ля ції. За хист від гі дро ста тич но го на по ру
(водяний стовп до 5 м) – 2 ша ри об ма зу валь ної + 1 шар шту -
ка тур ної гі дро ізо ля ції.

ПІД ГО ТОВКА ОС НО ВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва повинна бути сухою та міц-
ною, очищеною від жирів, ма сел, ма сти к, оліфи та ін ших ре -
чо вин, що знижують адгезію су мі ші до ос но ви. Не ве ли кі не -
рів ні ді лян ки по верх онь вер ти каль них ос нов слід вирівняти, 
а не міц ний шар ви да ли ти. Зал еж но від ха рак те ру по верх ні
це мож на зро би ти або піскоструминним ме то дом, або за до -
по мо гою во ди під ти ском, або вручну. Ос но ва по вин на бу ти
рів ною та шор сткою. Усі ре бра слід відфре зе ру ва ти, а ку ти
за кру гли ти з ра ді усом не менше 3 см це мент ним роз чи ном
Ce re sit СN 83 із додаванням 3% емульсії Ceresit CC 83. Трі -
щи ни по над 0,5 мм слід роз ши ти та за пов ни ти ма те рі а лом
Ce re sit СХ 5.
Міц ність ос но ви на стиск по вин на бу ти не мен ше 15 МПа. Бе -
тон ні ос но ви гі дро ізо лю ють ся не ра ні ше ніж че рез 3 мі ся ці пі -
сля їх улаш ту ван ня, це гля на клад ка з роз шит ими врі вень шва -
ми та це мент но-пі ща ні ос но ви – не ра ні ше ніж через 
28 діб. Пе ред за стос уван ням Ce re sit CR 65 ос но ву слід зво ло -
жи ти, не до пу скаю чи по яви су ціль ної во дя ної плів ки.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чистою водою (тем пе ра ту ра води від
+15 °С до +20 °С) та ін тен сив но пе ре мі ша ти до от ри ман ня
од но рід ної ма си без гру док за до по мо гою низькообертового
(600 об/хв) дри ля з нас ад кою або мі шал ки. Кіль кість во ди

ре гу лю єть ся зал еж но від тех но ло гії ви ко нан ня ро біт: при на -
не сен ні шпа те лем або ло пат кою пот ріб но змі ша ти 1 кг су хої
су мі ші Ce re sit CR 65 та 0,22 л во ди, при на не сен ні пен злем
або ма кло ви цею – 1 кг су хої су мі ші Ce re sit CR 65 та
0,26–0,27 л во ди.
Розчинову суміш ви три ма ти 5 хви лин, пі сля чо го зно ву пе ре -
мі ша ти. Ви ко ри стан ня роз чин ової су мі ші мо жли ве про тя гом
1 го дини. При го то ва ну роз чин ову су міш тон ким ша ром на -
не сти одним із заз на че ни х ін стру мен тів на во ло гу, але не мо -
кру ос но ву. Роз чин ову су міш слід на но си ти в од но му на -
прям ку, без пе рех рес них ру хів, ме то дом «мо кре на мо кре».
На не се ний ша р слід берегти від швидкого висихання. Дру -
гий шар на нести пер пен ди ку ляр но до по пе редньо го.
Пе ред за кін чен ням ро біт слід пе ре ко на ти ся в то му, що вся по -
верх ня ос но ви рів но мір но по кри та розчиновою сумішшю.

ПРИ МІТ КИ
Гі дро ізо ля цій ні ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос -
но ви від +5 °С до +30 °С. Усі ви ще заз на че ні ре ко мен да ції
ефек тив ні при тем пе ра ту рі +20 ± 2 °С і від но сній во ло го сті
по ві тря 55 ± 5%. В ін ших умо вах тех но ло гіч ні па ра ме три за -
стос уван ня мо жуть змі ни ти ся. 
При використанні матеріалу для гідроізоляції поверхонь, що
працюють під високим тиском (від 0,05 до 0,2 МПа), необ-
хідно враховувати, що гідроізоляційний ефект суттєво підви-

CR 65
Гі дро ізо ля цій на су міш
По лі мер це мент на розчинова су міш для улаш ту ван ня гі дро ізо ля ції 
бу ді вель них кон струк цій.
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щується за рахунок ущільнення структури матеріалу під дією
води. Таким чином, необхідно забезпечити поетапний підйом
тиску по 0,05 МПа, витримуючи на кожному етапі не менше
24 годин. У ході першого підйому тиску води можливе корот-
кочасне промокання гідроізолюючого шару з наступним йо-
го висиханням.
Гі дро ізо ля цій на су міш Ce re sit СR 65 мі стить це мент 
і при взаємодії з водою дає луж ну ре ак цію, то му
під час ро бо ти тре ба захищати очі та шкі ру. У ра зі
по тра плян ня роз чи ну в очі слід негайно про ми ти їх
во дою та звер ну ти ся до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім ви щезаз на че ної ін фор ма ції про за стос уван ня гі дро ізо -
ля цій ної су мі ші, під час роботи з нею слід ке ру ва ти ся чин ною
нор ма тив ною до ку мен та цією на улаш ту ван ня по лі мер це -
мент ної гі дро ізо ля ції. У ра зі ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо -
вах, не на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо -
стій но провести ви про бу ван ня або звер ну ти ся за консульта-
цією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі ся -
ців від да ти ви го то влен ня, заз на че ної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Гі дро ізо ля цій на су міш Ce re sit CR 65 фа су єть ся в міш ки по 10
та 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: полімерцементна су міш

із мі не раль ни ми на пов -
ню ва ча ми та органічни-
ми мо ди фі ка то ра ми

Витрата води для приготування 
розчинової суміші для:
- шту ка тур ної гі дро ізо ля ції: 5,5 л во ди на 25 кг 

сухої суміші 
- об ма зувальної гі дро ізо ля ції: 6,5–6,7 л во ди на 25 кг 

сухої суміші
Час ви ко ри стан ня 
розчинової суміші: не менше 60 хвилин
Стій кість до ат мо сфер них опа дів: че рез 24 го ди ни
Го тов ність покриття до ек сплу а та ції:
- тех но ло гіч не пе ре су ван ня: че рез 3 до би
- облиц юван ня, за пов нен ня во дою: че рез 7 діб

Тем пе ра ту ра застосування
розчинової суміші: від +5 °С до +30 °С
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 1 МПа
Водонепроникність 
(за 24 години): не менше 0,05 МПа
Паропроникність: не менше 0,03 мг/(м•год•Па)
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Межа міцності 
на стиск (через 28 діб): не менше 12 МПа
Усадка: не більше 2 мм/м
Ви тра та* сухої суміші : від 3,0 до 8,0 кг/м2

Тов щи на Витрата*
Особливості експлуатації шару Ce re sit CR 65

(мм) (кг/м2)
Пе ріо дич не зво ло жен ня 2,0–2,5 3,0–4,0
По стій не зво ло жен ня
без ти ску во ди 2,5–3,5 4,0–6,0
Постійний вплив води
під тиском до 0,05 МПа 3,5–5,0 6,0–8,0

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CR 65 Ц.1.ГI1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність гі дро ізо ля цій ної су мі ші 
Ce re sit СR 65 заз на че ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при
ви ко нан ні пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту -
ван ня та на не сен ня, на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі.
Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра виль не викорис-
тання ма те рі а лу, а та кож за йо го застосування в цілях та
умо вах, не пе ред ба че них цим тех ніч ним опи сом. Із мо мен -
ту по яви цьо го тех ніч но го опи су всі попередні ста ють не дій -
сни ми.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до дії сольової і лужної корозії
паропроникна
морозостійка
водостійка
придатна для резервуарів з питною
водою

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Гідроізоляційна суміш призначена для захисту будівельних
конструкцій від впливу води, в тому числі для гідроізоляції під-
валів, фундаментів, цоколів, парапетів, бал к онів, терас, ду-
шових, басейнів, очисних споруд, резервуарів, призначених
для зберігання води, в тому числі питної.
Гідроізоляційну суміш заст осовують з боку впливу води. Ела -
стична суміш Ceresit CR 66 при товщині шару 2 мм сприймає
деформації при ширині розкриття тріщин до 0,5 мм.
Захист від періодичного зволоження: 1 шар обмащувальної
гідроізоляції товщиною до 2 мм. Захист від постійного зво-
ложення: 2 шари обмащувальної гідроізоляції товщиною
2,5 мм. Захист від гідрост атичного напору до 5 м водяного
стовпа: 2 шари обмащувальної гідроізоляції товщиною 3 мм.
Крім того, матеріал можна використовувати для захисту бе-
тонних та залізобетонних конструкцій від атм о сферних опа-
дів та впливів вуглекислого газу - це кол они, тунельні та мос-
тові конструкції, градирні, бетонні щогли тощо.

ПІДГО Т ОВКА ОСНО ВИ
Основа повинна бути сухою і міцною, підготовленою згідно зі
СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основу необхідно
очист ити від речовин, що перешкоджають адгезії, таких як жир,
олія, оліфа, маст ика й ін. Незначні нерівності поверхні верти-
кальних основ варто вирівняти, а неміцний шар – видалити. За-
лежно від характеру ушкодження поверхні це можна зробити
або піскоструменевим методом, або за допомогою води під
тиск ом або вручну. Основа повинна бути рівною і шорсткою.
Усі зовнішні кути слід відфрезерувати, а внутрішні – закругли-
ти розчиновою сумішшю Ceresit CX 5 або Ceresit СN 83 з ра-
діусом не менше 3 см. Тріщини понад 0,5 мм необхідно розши-
ти та заповнити матеріалом Ceresit СХ 5. У цегляній кладці шви
повинні бути заповнені «врівень» із цеглою.
Перед заст о суванням Ceresit CR 66 основу необхідно зволо-
ж ити, не допу скаючи появи суцільної водяної плівки.
Час витримки основ із бетону, цементно-піщаної штук атурки 
і цегляної кладки – не менше 28 діб.

ВИК О НАН НЯ РОБІТ
Суху суміш (ком понент А) затворити рідиною (ком понент В)
та інтенсивно перемішати за допомогою мішалки чи низь-
кообертового дриля з насадкою з обертами 600 об./хв. до
одержання однорідної маси без грудок. Витримати розчин
5 хвилин, після чого знову перемішати. Використ а н ня роз-
чинової суміші можливе протягом 60 хвилин. Приготовлену
розчинову суміш тон ким шаром за допомогою щітки або
макловиці нанести на вологу, але не мокру основу. Наст у -
пні шари нано сять із дотрима н ням методу «мокре на мок-
ре». Нанесений шар необхідно оберігати від швидкого ви-
сихання. Кожен наст у пн ий шар нано сять у перпендикуляр-
ному напрямку до попереднього.
Ела стичний гідроізоляційний розчин необхідно захищати від
механічного впливу за допомогою більш міцних матеріалів
(плит ка, полімерцементна штук атурка тощо).

ПРИМІТ КИ
Гідроізоляційні роботи варто виконувати при температурі ос-
нови від +5 °С до +30 °С. Усі викладені вище рекомендації
ефективні при температурі +20 ± 2 °С і відносній вологості
повітря 55 ± 5%. В інших умовах технологічні параметри за-
ст о сування можуть змінюватися. Ела стична гідроізоля-
ційна суміш Ceresit СR 66 містить цемент і при взає-

СR 66
Ела стична гідроізоляційна суміш
Ела стична двокомпонентна суміш для гідроізоляції будівельних 
конструкцій всередині та зовні будівель та споруд.
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модії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі
необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрап-
лян ня суміші в очі необхідно промити їх водою 
і звернути ся за допомогою до лікаря.

РЕКО М ЕН ДАЦІЇ
Крім викладеної вище інформації про заст о сування елас-
тичної гідро ізо ля цій ної сумі ші необхід но керу ва ти ся чин -
ною нор ма тив ною доку мен та цією на улаш ту ван ня полі мер -
це мент ної гідро ізо ля ції. У випад ку вико ри стан ня мате рі а лу
в умо вах, не заз на че них у технічному описі, варто само -
стійно провести випробовування чи звернути ся за порадою
до виробника.

ЗБЕРІГАН НЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих умовах – 12 місяців від
дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Берегти від за-
морожування ком понент В.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати я будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КО ВКА
Двоком понентну еластичну гідроізоляційну суміш Ceresit CR 66
випу скають у мішках по 17,5 кг (ком понент А) і в упаковці на
5 л (ком понент В).

ТЕХНІЧНІ ХАР АК ТЕ Р ИС Т ИКИ
Склад:
Комп онент А: суміш цементу із мінеральними

наповнювачами і модифікаторами
Комп онент В: водна дисперсія полімерів
Пропорція суміші: 1:3,5 за масою чи 17,5 кг 

ком понента А на 5 л ком понента В
Температура основи: від +5 °С до +30 °С
Час використання 
розчинної суміші: не менше 120 хвилин
Готовність покриття 
до експлуатації:
- технологічне пересування: через 3 доби 
- заповнення водою: через 7 діб 
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа 
Стійкість до 
атмосферних опадів: через 24 години 
Водонепроникність 
(через 24 години): не менше 0,2 МПа 
Морозостійкість: не менше 50 циклів 
Еластичність при згині: не більше 20 мм
Витрата*: від 3 до 5 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Призначення Товщина Витрата
гідроізоляції шару (мм) Ceresit CR 66 (кг/м2)

Періодичне зволоження 2,0 3,0
Постійне зволоження

без тиску води 2,5 4,0
Постійне зволоження

з тиск ом води до 0,05 МПа 3,0 5,0

Ceresit CR 66 Ц.1.ГI2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАР А НТІЇ ВИР ОБ НИКА
Виробник гарантує відповідність гідроізоляційної суміші 
Ceresit СR 66 зазначеним технічним характерист ик ам при
викон а нні правил транспортування, зберігання, приготу-
вання і нанесення, наведених у даному технічному описі.
Виробник не несе відповідальності за неправильне викорис-
т а н ня матеріалу, а також за його заст о сування в інших ці-
лях та умовах, не передбачених цим опи сом. Із моменту по-
яви цього технічного опису всі попередні стають недійсн ими. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

гідроізоляційна суміш 
з проникаючим ефектом
для ущільнення структури бетонів 
і розчинів 
застосовується при позитивному та
негативному тиску води
може застосовуватися з еластичними
гідроізоляційними стрічками
паропроникна
морозостійка
економічна в застосуванні
наноситься щіткою чи шпателем

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CR 90 застосовується для водо- та вологоізоляції не-
деформованих, незасолених мінеральних основ. Засіб за-
безпечує водонепроникність будівельних конструкцій і спо-
руд двома методами – за рахунок утворення гідроізоляцій-
ного шару (фарбування чи штукатурення) та проникнення 
в структуру бетону хімічно активних елементів, що сприяють
утворенню водонерозчинних кристалів у порах і мікротрі-
щинах у процесі експлуатації. 
Принцип дії Ceresit СR 90 ґрунтується на проникненні хімічно
активних мінеральних добавок із гідроізоляційного шару під
впливом осмотичного тиску в капілярні пори бетону та утво-
ренні кристалогідратів у процесі взаємодії з солями кальцію
цементного каменю. У процесі взаємодії капілярної вологи з
Ceresit СR 90 відбувається ущільнення внутрішньої структури
бетону на молекулярно-капілярному рівні. Цей процес з ча-
сом призводить до повної закупорки капілярів, припиняючи,
таким чином, проникнення води всередину структури бетону
в обох напрямках. Окрім того, Ceresit СR 90 забезпечує до-
датковий гідрозахист основи, у тому числі гідроізоляцію не-
активних мікротріщин. 
Ceresit CR 90 застосовується для гідроізоляції балконів, цо-
колів, підземних частин будівлі, включаючи збірні фунда-
менти, з урахуванням додаткових заходів, пов’язаних із за-
кладенням стиків. Резервуари для технічної та питної води
при висоті водяного стовпа 15 м. 

Ceresit CR 90 ефективний при гідроізоляції бетонних і залі-
зобетонних конструкцій, при позитивному та негативному
тиску води. При гідроізоляції міцної цегляної кладки та шту-
катурки – лише з боку впливу води. 
Ceresit CR 90 може застосовуватися разом із герметизуючи-
ми стрічками Ceresit CL 52, Ceresit CL 53, Ceresit CL 56, 
Ceresit CL 57 для герметизації стиків, примикань, технологіч-
них деформаційних швів та інших місць концентрації напруг
у будівельних конструкціях і спорудах. Для додаткового
зміцнення гідроізоляційного шару можна використовувати
флізелінову стрічку. 
У випадку механічних навантажень (таких як пішохідний
рух) гідроізоляційний шар потребує додаткового захисту –
улаштування покриттів підлоги з керамічної плитки на клею-
чі суміші Ceresit СМ або інших облицювальних матеріалів. 
На основах, що деформуються, слід застосовувати елас-
тичні гідроізоляційні суміші: Ceresit CR 66, Ceresit CL 50,
Ceresit CL 51. Для блокування протікань у стиках і тріщи-
нах застосовуються швидкотверднучі ремонтні суміші 
Ceresit CX 1 та Ceresit CX 5. На терасах і підлогах із підіг-
рівом також слід застосовувати еластичну гідроізоляційну
суміш Ceresit CR 66. 
Ceresit CR 90 витримує як періодичний вплив води, так і по-
стійний вплив під тиском. 

CR 90 Crystaliser
Гідроізоляційна суміш 
з проникаючим ефектом
Полімерцементна суміш для ущільнення структури матеріалів споруд 
і будівельних конструкцій.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Ceresit CR 90 слід наносити на сухі та міцні основи, очищені
від речовин, що знижують зчеплення суміші з основою (жирів,
масел, мастик, оліфи): 
- бетон класу мін. В 15 (вік більше 3 міс.); 
- цементно-піщані штукатурки товщиною більше 10 мм і стяж-
ки (міцність більше 12 MПa, вік більше 28 днів); 
- цегляна кладка, міцність більше 6 MПa (вік більше 3 міс.). 
Основа має бути гладкою, вбирною та пористою. Бруд, не-
міцні шари, а також залишки фарби, вапняної штукатурки та
інших речовин, що знижують адгезію до основи, слід ретель-
но видалити. Зруйновані корозією ділянки необхідно очисти-
ти на глибину до 2 см і заповнити ремонтною сумішшю, гли-
бокі виямки та нерівності – дрібнозернистим бетоном. Усі ку-
ти слід закруглити розчиновою сумішшю Ceresit СN 83 +
3÷4% Ceresit CC 81 з радіусом не менше 4 см, а всі гострі ку-
ти відфрезерувати на 3 см. Перед нанесенням Ceresit CR 90
основу необхідно зволожити. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Суху суміш затворити чистою холодною водою й інтенсивно
перемішати до отримання однорідної маси без грудок за до-
помогою низькообертового дриля з насадкою (600 об/хв)
або мішалки:
- для нанесення пензлем – 8,1 л води на 25 кг Ceresit CR 90; 
- для нанесення шпателем – 6,1 л води на 25 кг Ceresit CR 90. 
Розчинову суміш слід наносити на вологу, але не мокру осно-
ву. Перший шар Ceresit CR 90 наносити пензлем, двома під-
шарами, перпендикулярно один до одного; наступний шар
можна наносити або пензлем, або шпателем. Другий шар
наноситься по затверділому, проте ще вологому першому. 
Поверхню слід захищати від швидкого висихання. Пішохідне
пересування можливе через 2 дні, але навіть після повного
затвердіння поверхню не слід піддавати інтенсивним механіч-
ним навантаженням. 

ПРИМІТКИ 
Не змішувати з іншими зв’язувальними речовинами чи до-
бавками. Перед завершенням нанесення слід переконатися 
в тому, що досягнута необхідна товщина. 
Ceresit CR 90 необхідно застосовувати в сухих умовах при
температурі від +5 °C до +25 °C. Усі вищевикладені реко-
мендації дійсні при температурі +23 °C і відносній вологості
55%. В інших умовах час твердіння може змінитися. 
Ceresit CR 90 містить цемент, при взаємодії з водою
дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно захи-
щати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі слід
негайно промити їх водою та звернутися до лікаря.
Вміст хрому VI – менше 2 проміле протягом терміну придат-
ності продукту. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Свіжонанесений розчин слід зволожувати протягом 24 годин
пензлем або методом розпилення. У разі інтенсивного соняч-
ного випромінювання розчин необхідно зволожувати протя-
гом 3 днів і захищати від впливу прямих сонячних променів.
Захищати від дощу протягом 24 годин. Керамічні покриття чи
штукатурки можна наносити не раніше ніж через 5 днів.
Вплив води можливий через 5 днів. 
Ceresit CR 90 стійкий до нейтральних речовин і речовин із
лужною реакцією. 
Даний технічний опис містить інформацію про сферу засто-
сування та умови нанесення матеріалу, однак у роботі слід
керуватися чинною нормативною документацією на улашту-
вання полімерцементної гідроізоляції. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Суміш Ceresit CR 90 фасується в паперові мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: суміш цементів із мінеральними

наповнювачами та модифіка-
торами

Густина: близько 1,35 кг/дм3

Пропорція змішування:
- при нанесенні пензлем: близько 8,l л води на 25 кг 

Ceresit CR 90 
- при нанесенні шпателем: близько 6,l л води на 25 кг 

Ceresit CR 90
Температура застосування: від +5 °C до +25 °C 
Відкритий час: до 3 годин 
Пішохідний рух: через 2 дні 
Адгезія до бетону: більше 1,0 MПa 

Витрата 
Захист від: Товщина шару Витрата

Ceresit CR 90, мм Ceresit CR 90, кг/м2

- вологи 2,0 близько 3,0
- просочування 2,5 близько 4,0
- водяного 

стовпа до 5 м 3,0 близько 5,0
Максимальна 
товщина 5,0 близько 8,0

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CR 90 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил транс-
портування, зберігання, приготування та нанесення, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них технічним описом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCL 50
Гідроізоляційна 
двокомпонентна мастика
Для гідроізоляції будівельних конструкцій та фіксації герметизуючої стрічки. 

ВЛАСТИВОСТІ

водонепроникна
еластична
швидкотверднуча (укладання 
облицювальної плитки можливе 
через 2 години)
сприймає деформації при розкритті
тріщин у конструкціях
не містить розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Гідроізоляційна двокомпонентна мастика Ceresit CL 50 при-
значена для гідроізоляції стін і підлог приміщень, що експлуа-
туються у вологому середовищі (ванні кімнати, душові, сан-
вузли та інші приміщення цивільного та промислового при-
значення), із подальшим оздобленням облицювальною плит-
кою. Може використовуватися як гідроізоляційний шар у під-
логах із підігрівом. Ефективна як клей для наклеювання гід-
роізоляційної стрічки Ceresit CL 52. Для улаштування гідроі-
золяції зовні будівель на терасах, балконах (лише по бетон-
них або цементно-піщаних основах). Не допускається нане-
сення на старі керамічні покриття, литий асфальт або лако-
фарбові покриття. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, очи-
щеною від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин,
що знижують адгезію мастики до поверхні. Тріщини в основі
необхідно розшити та заповнити сумішами Ceresit. Марка
суміші підбирається залежно від стану та призначення кон-
струкції. При гідроізоляції цегляної кладки шви мають бути
заповнені врівень із поверхнею. В усіх випадках перед нане-
сенням шару гідроізоляції поверхня ґрунтується дисперсією
Ceresit СТ 17, а при гідроізоляції гіпсових і пористих основ
ґрунтовка наноситься у два шари. Вологість гіпсових основ не
повинна перевищувати 0,5%, а товщина шару штукатурки чи
плити має бути не менше 15 мм. Поверхні, що гідроізолю-
ються, не мають бути гладкими; гладкі поверхні необхідно за-
терти та надати структурі шорсткості. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit CL 50 складається з двох компонентів – порошко-
подібного та текучого пастоподібного. Перед перемішу-
ванням у відро поміщається текучий пастоподібний компо-
нент, потім додається порошок, після чого компоненти пе-
ремішуються за допомогою низькообертового дриля
(близько 400 об/хв) до однорідного стану. Потім суміш
слід витримати 5 хвилин і знову перемішати. Приготовлену
таким чином масу нанести на поверхню за допомогою
шпателя. Додавши 2% води (0,2 л на 10 кг суміші), можна
отримати консистенцію, придатну для нанесення жорстким
пензлем. Для забезпечення водонепроникності конструк-
цій, що гідроізолюються, Ceresit CL 50 слід наносити у два
шари загальною товщиною не менше 0,8 мм. Другий шар
гідроізоляції наносити через 30 хвилин після нанесення
першого шару. Через 2 години по шару гідроізоляції мож-
на укладати облицювальні матеріали. При використанні
Ceresit CL 50 у якості клею для стрічки Ceresit CL 52 перший
шар наноситься на підготовлену поверхню будівельних
конструкцій, потім наклеюється стрічка, після чого по по-
верхні стрічки із заходженням на поверхню будівельних
конструкцій наноситься другий шар Ceresit CL 50.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПРИМІТКИ 
Застосування Ceresit CL 50 можливе при температурі від 
+5 °C до +30 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефектив-
ні при температурі +23 °C і відносній вологості повітря 50%.
В інших умовах застосування можливе уповільнення чи при-
скорення твердіння Ceresit CL 50. Не допускається гідроізоля-
ція поверхонь із можливим впливом води з протилежного бо-
ку конструкцій, що гідроізолюються. Порошкоподібний
компонент містить цемент і вступає з рідким компо-
нентом у лужну реакцію, тому в процесі виконання
робіт необхідно захищати очі та шкіру. При потрап-
лянні розчину на шкіру її необхідно ретельно про-
мити водою, а в разі попадання в очі – промити їх
водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування 
Ceresit CL 50, необхідно керуватися чинною нормативною
документацією на улаштування мастикової гідроізоляції. 
У разі використання матеріалу в умовах, не вказаних у тех-
нічному описі, слід самостійно провести випробування чи
звернутися за консультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій герметичній упаковці в сухих умовах – 12 місяців
від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Гідроізоляційна двокомпонентна мастика Ceresit CL 50 фа-
сується: суха суміш (компонент А) – у мішки по 5 кг, полімер-
на дисперсія (компонент Б) – у металеві відра по 5 кг. За-
гальна вага комплекту – 10 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад:
- компонент А: суміш цементів із натуральними 

мінеральними наповнювачами 
- компонент Б: полімерна дисперсія 
Пропорція компонентів 
для приготування 
розчинової суміші: 1:1 
Час утворення плівки: 5 хвилин 
Час висихання: 
- 1-го шару: 0,5 години
- 2-го шару: близько 1,5 години 
Температура застосування: від +5 °C до +30 °С
Час використання 
розчинової суміші: 90 хвилин 
Витрата: 1,2 кг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність двокомпонентної гідроізоля-
ційної мастики Ceresit CL 50 вказаним технічним характерис-
тикам при виконанні правил транспортування, зберігання,
приготування та нанесення, наведених у даному технічному
описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви-
користання матеріалу, а також за його застосування в інших
цілях та умовах, не передбачених технічним описом. Із мо-
менту появи даного технічного опису всі попередні стають не-
дійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

водонепроникна
еластична
швидко полімеризується 
(укладання облицювальної 
плитки можливе через 16 годин)
сприймає деформацію при розкритті
тріщин в конструкціях
не містить розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit CL 51
призначена для гідроізоляції стін та підлоги приміщень, що
експлуатуються у вологому середовищі (ванні кімнати, ду-
шові, санвузли та ін. приміщення громадського та промисло-
вого призначення) з подальшим оздобленням облицюваль-
ною плиткою. Може використовуватися як гідроізоляційний
шар в підлогах з підігрівом. Ефективна як клей для наклею-
вання гідроізоляційної стрічки Ceresit CL 52. Не допускається
нанесення на старі керамічні покриття, литий асфальт або
лакофарбові покриття. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною,
очищеною від пилу, напливів, масляних плям та інших речо-
вин, що зменшують адгезію мастики до поверхні. Тріщини 
в основі необхідно розшити та замазати сумішами Ceresit.
Марка суміші підбирається залежно від стану та призначен-
ня конструкції. При гідроізоляції цегляної кладки шви повинні
бути заповнені врівень з поверхнею. У всіх випадках перед
нанесенням шару гідроізоляції поверхня ґрунтується ґрунтов-
кою Ceresit СТ 17. Вологість гіпсових основ не повинна пере-
вищувати 0,5%, а товщина шару штукатурки або плити по-
винна бути не менше 15 мм. Поверхні, що гідроізолюються,
не повинні бути гладкими (рівними): гладкі поверхні необхід-
но затерти та надати структурі шорсткості (нерівності). 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Основу очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, які зменшують адгезію. Поверхню обробити ґрун-
товкою Ceresit CT 17.

Для забезпечення водонепроникності мастику наносять дво-
ма шарами товщиною від 1,0 мм до 1,5 мм. Ceresit CL 51 на-
нести у нерозведеному стані на поверхню за допомогою ва-
лика або щітки. Час висихання першого шару – 2 години.
Гідроізоляцію деформаційних швів, стиків та примикань не-
обхідно підсилити стрічкою Ceresit CL 62 або Ceresit CL 52.
Стрічку наклеїти на мастику одразу після нанесення першого
шару.
Нанести другий шар мастики після висихання першого. За-
безпечити покриття стрічки Ceresit CL 62 або Ceresit CL 52
мастикою при нанесенні другого шару.
Через 16 годин по шару гідроізоляції можна провести укла-
дання плитки з використанням еластичної клеючої суміші для
плитки Ceresit CM 117 FLEXIBLE або клеючої суміші Ceresit
CM 11 CERAMIC.
Після укладання плитки провести розшивку швів із використан-
ням матеріалів системи MicroProtect з антигрибковим захис-
том: еластичний водостійкий кольоровий шов Ceresit СЕ 40. Ку-
тові шви та примикання сантехнічного обладнання заповнити
силіконовим швом Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИМІТКИ
Використання Ceresit CL 51 можливе в сухих умовах при
температурі від +5 °C до +30 °С і відносній вологості повітря

CL 51
Гідроізоляція Express
Однокомпонентна мастика для гідроізоляції основи під плитку.
Для гідроізоляції будівельних конструкцій усередині приміщень, 
які експлуатуються у вологому середовищі, окрім басейнів.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

не вище 80%. Усі рекомендації ефективні при температурі
+20 ± 2 °С і відносній вологості повітря 55 ± 5%. За інших
умов використання можливе уповільнення або прискорення
полімеризації Ceresit CL 51. Не допускається гідроізоляція
поверхонь з можливим впливом води та хімічних речовин 
з протилежного боку конструкцій, що гідроізолюються. 
У разі потрапляння мастики на шкіру необхідно ре-
тельно промити її водою. У разі потрапляння мас-
тики в очі негайно промити їх водою і звернутися по
допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про способи застосуван-
ня Ceresit CL 51, слід керуватися діючими нормативними до-
кументами по улаштуванню гідроізоляції за допомогою мас-
тики. У разі використання матеріалу в умовах, не розгляну-
тих у даному технічному описі, слід самостійно випробувати
матеріал або звернутися за порадою до виробника. 
Для герметизації плавальних басейнів та інших конструкцій,
які  постійно піддаються впливу води, необхідно використову-
вати інші продукти Ceresit.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з температу-
рою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати виготовлення,
вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit CL 51 фа-
сується в пластикові ємності по 7 і 14 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: модифікована синтетична 

смола 
Колір: сірий
Густина: 1,4 кг/л
Час висихання 1 шару: близько 2 годин
Час висихання 2 шару: близько 3 годин
Температура використання: від +5 °С до +30 °С
Водонепроникність: непроникна для води плівка
Перекриття тріщин: 0,75 мм
Витрата для двох шарів: 1,4 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність однокомпонентної гідроізо-
ляційної мастики Ceresit СL 51 вказаним технічним характе-
ристикам при виконанні правил транспортування, зберіган-
ня, приготування і нанесення, які наведені у даному технічно-
му описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання матеріалу, а також за його застосування в ін-
ших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. Із
моменту появи даного технічного опису всі попередні стають
недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до впливу агресивного 
середовища 
водостійка 
еластична 
не містить розчинників 
зручна та проста в застосуванні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Епоксидна мастика Ceresit СЕ 49 призначена для гідроізоля-
ції та захисту основи під плитковими облицюваннями від по-
стійного впливу агресивного середовища (води, кислот, лугів
тощо). Ceresit СЕ 49 застосовується в душових, басейнах гли-
биною до 10 м, санвузлах, пральнях, сирих приміщеннях, на
балконах, терасах, фабриках-кухнях, молочних господар-
ствах, підприємствах паперової, шкіряної, текстильної та хі-
мічної промисловості, а також у приміщеннях виробництва
безалкогольних напоїв. 
Ceresit СЕ 49 може наноситися на бетонні, цементно-піщані,
асфальтобетонні основи, основи з плитки, деревостружкових
плит, розшитої цегляної кладки, а також використовуватися
для підлог із підігрівом. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 2.03.13-88,
СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001, а також вказівками
даного технічного опису. Основа має бути сухою (вологість
не більше 4%) і міцною. Перед застосуванням суміші основу
слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. Усі неміцні
ділянки та виступи слід видалити, тріщини та заглиблення за-
повнити ремонтними сумішами Ceresit, а потім покрити всю
поверхню шаром ґрунтовки Ceresit СЕ 50. Бетонні та цемен-
тні основи повинні мати шорстку поверхню, бути витримані
не менше 28 діб. Поверхню безшовних підлог із литого ас-
фальту в процесі улаштування слід обробити піском. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit СЕ 49 складається з двох компонентів – затверджува-
ча (компонент Б) і смоли (компонент А). Компонент А необ-

хідно змішати з компонентом Б в пропорції 1:1 та інтенсивно
перемішати до отримання однорідної маси без грудок за до-
помогою низькообертового дриля з насадкою чи мішалки. 
Робочу суміш слід використати протягом 45 хвилин. Її необ-
хідно наносити за допомогою щітки, пензля чи валика на по-
ґрунтовану поверхню. Слід наносити два шари товщиною по
1 мм, причому другий шар наноситься після затвердіння пер-
шого (не раніше ніж через 16 годин, але не пізніше ніж через
48 годин). Ceresit СЕ 50 використовується як ґрунтовка. Якщо
поверхня гідроізолюється протягом 1–3 днів після нанесення
ґрунтовки, то Ceresit СЕ 49 укладається безпосередньо по
шару ґрунтовки. Якщо наступний гідроізоляційний шар нано-
ситься через 3 доби, то попередній необхідно обробити про-
жареним піском фракції 0,2–0,6 мм, а потім видалити за-
лишки піску з поверхні. У якості клею для укладання облицю-
вальної плитки по гідроізоляційному шару необхідно вико-
ристовувати Ceresit CU 22, а в якості затирки – Ceresit CE 47
або Ceresit CE 48. Місця примикання конструкцій гідроізолю-
ються за допомогою стрічки Ceresit CL 52 і двох шарів Ceresit
CE 49. Стрічка повинна бути між двома шарами. 
Незатверділий шар Ceresit СЕ 49 можна видалити за допо-
могою уайт-спіриту, а затверділий – лише механічним шля-
хом. 

CE 49
Хімічно стійке 
гідроізоляційне покриття
Двокомпонентна епоксидна мастика для улаштування гідроізоляційних 
покриттів, що експлуатуються в агресивному середовищі. 



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C до
+30 °C і відносній вологості повітря не більше 80%. Усі вище-
викладені рекомендації ефективні при температурі +23 °C 
і відносній вологості повітря 50%. В інших умовах час поліме-
ризації може змінитися. Ceresit СЕ 49 містить епоксидні
сполуки, тому при роботі необхідно захищати очі та
шкіру. У разі попадання мастики в очі слід негайно
промити їх водою та звернутися за допомогою до
лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для присипки слід використовувати просушений кварцовий
пісок (розмір часточок – 0,2–0,6 мм). Після затвердіння гід-
роізоляційного шару незакріплені часточки піску видаляють
(наприклад, за допомогою пилососа). У разі використання
матеріалу з іншою метою необхідно самостійно провести
тестові випробування чи звернутися за консультацією до ви-
робника. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти
від заморожування. 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit СЕ 49 фасується: компонент А – у відра по 5 кг, ком-
понент Б – у відра по 5 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: епоксидна смола 
Колір: сірий 
Час застосування робочої суміші: близько 45 хвилин
Температура застосування мастики: від +10 °C до +30 °C
Густина: 1,3 кг/дм3

Час затвердіння: 16 годин 
Адгезія до всіх основ згідно 
зі сферою застосування: більше 3 МПа
Відносне видовження при розриві: близько 45% 
Міцність при розриві: 5,5 МПа 
Модуль пружності: близько 280 МПа 
Стійкість до агресивного 
середовища: через 7 діб 
Можливість перекриття тріщин: не більше 1,6 мм 

при товщині шару 
не менше 2 мм 

Витрата: 2,6 кг/м2 на 2 мм 
товщини шару 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність гідроізоляції Ceresit СЕ 49
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання мастики, а також за
її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

глибокопроникна 
еластична 
висока адгезія до основи 
не містить розчинників 
двокомпонентна 
зручна та проста в застосуванні 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Епоксидна ґрунтовка Ceresit СЕ 50 призначена для підготов-
ки поверхонь основ перед укладанням епоксидної гідроізоля-
ції Ceresit СЕ 49. Застосовується на цементно-піщаних і бе-
тонних основах (у т. ч. підлогах із підігрівом), безшовних під-
логах, керамічних облицюваннях, деревостружкових плитах,
кладках із заповненими швами, асфальтобетонних повер-
хнях усередині приміщень. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 2.03.13-88,
СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001, а також вказівками
даного технічного опису. Основа має бути сухою та міцною.
Перед застосуванням суміші основу слід очистити від пилу,
напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують ад-
гезію розчину до основи. Усі неміцні ділянки та виступи слід
видалити, тріщини та заглиблення закласти. Бетонні та це-
ментні основи повинні мати вологість менше 4% і шорстку по-
верхню, а також бути витримані не менше 28 діб. Безшовні
підлоги з асфальтобетону в процесі улаштування слід приси-
пати піском. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit СЕ 50 складається з двох компонентів – затверджува-
ча (компонент Б) і смоли (компонент А). Компонент А необ-
хідно змішати з компонентом Б в пропорції 2:1 та інтенсивно
перемішати до отримання однорідної маси без грудок за до-
помогою низькообертового дриля з насадкою чи мішалки. 
Робочу суміш слід використати протягом 30 хвилин. Її необ-
хідно наносити на поверхню за допомогою щітки, пензля чи
валика. Якщо по шару ґрунтовки укладається епоксидна гід-
роізоляція Ceresit СЕ 49 протягом 1–3 днів, присипати ґрун-
товку піском не обов’язково. Якщо гідроізоляція укладати-

меться більше ніж через 3 дні, шар ґрунтовки слід присипати
прожареним піском фракції 0,2–0,6 мм. Перед нанесенням
гідроізоляції надлишки піску з поверхні необхідно видалити.
Надлишки незатверділої мастики видалити з поверхні за до-
помогою розчинника. Затверділий розчин видалити механіч-
ним шляхом. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C
до +30 °C і відносній вологості повітря не більше 80%. Усі
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+23 °C і відносній вологості повітря 50%. В інших умовах
технологічні параметри можуть змінитися. Ceresit СЕ 50 міс-
тить епоксидні сполуки, тому при роботі необхідно захища-
ти очі та шкіру. У разі попадання мастики в очі слід негайно
промити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для присипки слід використовувати просушений кварцовий
пісок (розмір часточок – 0,2–0,6 мм). У разі використання
матеріалу з іншою метою необхідно самостійно провести
тестові випробування чи звернутися за консультацією до ви-
робника. 

CE 50
Епоксидна ґрунтовка
Для підготовки основ під гідроізоляцію епоксидними мастиками.
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ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти
від заморожування. 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit СЕ 50 фасується у двосекційні відра з білої жерсті по
5 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: епоксидна смола 
Час застосування: близько 30 хвилин
Температура застосування мастики: від +10 °C до +30 °C
Густина: 1,0 кг/дм3

Час затвердіння: 16 годин 
Адгезія до всіх основ згідно 
зі сферою застосування: більше 3 МПа
Стійкість до агресивного середовища: через 7 діб 
Витрата: 0,2–0,3 кг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність гідроізоляції Ceresit СЕ 50
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання мастики, а також за
її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 
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ВЛАСТИВОСТІ

зберігає еластичність
не містить органічних розчинників
технологія SilicoTec – 100% силікон
стійкий до погодних умов 
і УФ-випромінювання
стійкий до гарячої води
має нейтральний запах
не стікає з інструмента 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Силіконовий герметик, що наноситься щіткою, спеціально
розроблений для проведення герметизуючих робіт. Засто-
совується всередині та зовні будівель. Для герметизації неве-
ликих отворів, тріщин і з’єднань покрівельних мембран і че-
репиці, металевих водостоків, скляних дахів, слухових і ман-
сардних вікон, балконів і терас.
Має достатню адгезію до більшості будівельних матеріалів,
таких як:
- метал (сталь, нержавіюча сталь, цинк, алюміній, лакуваль-
ний і анодований алюміній);
- бітумні мембрани, бетон, цегляна кладка й азбестоцемент;
- ізоляційні матеріали, такі як полістирол і поліуретанова піна;
- дерево, скло та плитка. 
Непридатний для застосування на поліетилені та поліпропі-
лені, а також використання під водою.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Поверхня повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду,
маслянистих плям і неміцних шарів. Не наносити на мокру
поверхню. Горизонтальні поверхні повинні мати достатній
нахил для запобігання накопиченню води. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
За один підхід нанести достатню кількість Ceresit AquaBlock®

щіткою чи валиком для формування рівномірного шару
(максимальна товщина шару – 3 мм). Слід враховувати, що

в процесі твердіння герметика випаровується вода. Після
проведення робіт незатверділі залишки матеріалу змити
чистою водою, нею ж вимити інструменти та руки. Затверді-
лі залишки герметика видалити механічним шляхом. 

ПРИМІТКИ 
Не використовувати Ceresit AquaBlock® під час дощу (волога
уповільнює процес твердіння). Захищати матеріал від опа-
дів, водяних бризок і морозу протягом 24 годин із моменту
нанесення. Враховуючи широку сферу застосування та різ-
номаніття можливих поверхонь і властивостей матеріалу, ре-
комендується завжди проводити попередній тест. Герметик
не придатний для застосування на поліетилені, поліпропіле-
ні, під водою і в місцях з постійним впливом води. Не вико-
ристовувати в місцях з інтенсивним рухом або місцях, що
безпосередньо контактують із продуктами харчування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації, слід керуватися чинною
нормативною документацією. У разі використання матеріа-
лу в умовах, не розглянутих у даному технічному описі, слід

Універсальний силіконовий
герметик для ремонту 
та відновлення
Силіконовий герметик на основі водної емульсії.
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самостійно провести тестові випробування чи звернутися за
консультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій герметичній упаковці в сухих прохолодних при-
міщеннях – 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на
упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Герметик Ceresit AquaBlock® фасується у відра по 1 і 5 кг, 
а також у картриджі по 300 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: водна емульсія силіконових

полімерів 
Колір: сірий, чорний 
Консистенція: в’язкий, не стікає 
Температура застосування 
герметика: від +5 °C до +40 °C
Час утворення плівки: близько 10 хвилин 
Затвердіння: 1,5 мм близько 

через 12–24 години 
Густина: близько 1,3 г/мл 
Максимальна товщина шару 
за одне нанесення: 3 мм 
Міцність на розрив: близько 0,3 МПа 
Термостійкість: від +50 °C до +150 °С 
Допустима деформація: близько 25% 
Витрата: близько 2,2 л/м

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність герметика Ceresit AquaBlock®

вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також за
його застосування в інших цілях та умовах, не передбачених
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 
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ВЛАСТИВОСТІ

висока проникна здатність 
надає гідрофобності оброблюваним
поверхням
закупорює капіляри та тріщини 
(до 0,5 мм) 
підвищує міцність конструкцій 

Улаштування об’ємної гідрофобізації 
з подальшою гідроізоляцією конструкції

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Засіб Ceresit CO 81 застосовується для об’ємної гідрофобі-
зації будівельних конструкцій, а також як комплексне рішен-
ня разом із матеріалами групи Ceresit CR. Ефективний для
улаштування відсічної гідроізоляції в сухих і вологих кладках
за відсутності прямого впливу води на гідрофобізованій шар
кладки в умовах експлуатації. Засіб застосовується для під-
вищення ефективності гідроізоляційних покриттів із викорис-
танням Ceresit CR 65 або Ceresit CR 66. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Улаштування об’ємної гідрофобізації виконується шляхом
ін’єктування Ceresit CO 81 у шпури, пробурені в оброблюва-
них кладках. Неміцний шар слід видалити. У залежності від
характеру поверхні це можна зробити або піскоструминним
методом, або за допомогою води під тиском. Не допускаєть-
ся обробка кладок, що містять гіпс.  

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ін’єкції без тиску. Шпури для ін’єкцій бурять уздовж об-
роблюваних стін з інтервалом 12 см, діаметром 30 мм і під
кутом від 30° до 45°. При товстих кладках шпури бурять 
у двох рівнях. Шпур має перетинати мінімум один горизон-
тальний шов кладки. Чим менша відстань між шпурами, тим
вища надійність виконання робіт. Для буріння шпурів слід
використовувати електричні та пневматичні бурові верста-
ти, що працюють без вібрації, із відповідними свердлами чи
коронками. При товщині стін більше 60 см і в кутах будівель
шпури слід розташовувати з обох сторін. Час просочення
Ceresit CO 81 має бути не менше 24 годин. Кладки з вели-
кими порожнинами, порожнистою цеглою чи відкритими

тріщинами перед ін’єктуванням слід заповнити суспензією
Ceresit CТ 29 + Ceresit CO 85 (у співвідношенні 100:1,45), 
а після її затвердіння (наступного дня) повторно розбурити
шпури, використовуючи буровий інструмент із дещо біль-
шим діаметром. Після буріння продути шпури стисненим по-
вітрям. Через добу після ін’єктування шпури слід заповнити
Ceresit CX 15. 
Ін’єкції під тиском слід застосовувати для обробки дуже
вологих поверхонь. Шпури діаметром 12–18 мм пробури-
ти під будь-яким кутом і на відстані 12 см один від одного.
Пробурені шпури не повинні доходити до зовнішньої по-
верхні протилежної стіни на 5 см. Для щільних, слабко- чи
невбирних поверхонь шпури слід бурити у два ряди зі змі-
щенням центрів приблизно 8 см. При вбирній кладці з при-
родного каменю шпури необхідно бурити в каменях, при
щільній бутовій кладці – у швах. Ін’єктування слід проводи-
ти через спеціальні пакери під тиском 0,2–0,7 МПа, закін-
чуючи його при появі навколо шпуру мокрої плями округлої
форми. Через добу після ін’єктування шпури слід заповни-
ти Ceresit CX 15. 
Додаткові заходи. Після завершення ін’єктування вида-
лені ділянки штукатурки слід замінити осушувальною санію-
вальною штукатуркою Ceresit CR 62 або Ceresit CR 63 з тов-
щиною шару не менше 20 мм. Можливе використання це-
ментно-піщаного штукатурного розчину з додаванням по-
роутворювача Ceresit CО 84.

CO 81
Засіб для захисту 
від капілярної вологи
Засіб для усунення капілярного підсосу вологи в огороджуючих конструкціях.
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Підвищення ефективності гідроізоляційних 
покриттів

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CO 81 використовують у якості гідрофобізуючого
просочення поверхні при нанесенні полімерцементної гідроі-
золяції, що працює на відрив, на вологі основи перед нане-
сенням Ceresit CR 65 або Ceresit CR 66; разом із Ceresit CR 65
для забезпечення можливості нанесення Ceresit CP 43, 
Ceresit CP 44, Ceresit CP 45 або Ceresit BT 21 на вологі осно-
ви; перед нанесенням Ceresit CP 43, Ceresit CP 44 або 
Ceresit CP 45 на сухі неміцні основи. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, очи-
щеною від жирів, масел, мастик, оліфи та інших речовин, що
знижують адгезію суміші до основи. Усі неміцні ділянки осно-
ви та ізолюючі матеріали слід видалити. Тріщини в основах
розшити, заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 та заповни-
ти розчиновою сумішшю групи Ceresit CT або Ceresit CN. Ос-
нова не повинна містити гіпс. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CO 81 нанести на основу методом фарбування чи
розпилення. При обробці слабковбирних поверхонь засіб
слід розвести водою в пропорції 1:1. Після вбирання засо-
бу в основу нанести Ceresit CR 65 за принципом «мокре
на мокре». При виконанні робіт із гідроізоляційними мате-
ріалами Ceresit CP 43,Ceresit CP 44, Ceresit CP 45 або
Ceresit BT 21 можна продовжувати роботу після висихання
шару Ceresit CR 65. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +20 ± 2 °C та відносній вологості повітря 55 ± 5%.
В інших умовах технологічні параметри застосування мо-
жуть змінитися. Ceresit CO 81 є лужним продуктом, тому
при роботі з ним слід захищати очі та шкіру. У разі по-
трапляння розчину в очі слід негайно промити їх во-
дою та звернутися по допомогу до лікаря. Не допус-
кати потрапляння засобу в ґрунт або каналізацію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування гідроі-
золяційного засобу Ceresit CO 81, під час роботи з ним не-
обхідно керуватися чинною нормативною документацією на
улаштування полімерцементної гідроізоляції. У випадку вико-
ристання матеріалу в умовах, не розглянутих у технічному
описі, слід самостійно провести випробування чи звернутися
за консультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при
температурі від +5 °С до +30 °С – 12 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit CO 81 фасується в поліетиленові каністри по 10 л. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш силікатизуючих

і гідрофобізуючих речовин 
Густина: 1,180 кг/дм3

Колір: жовто-зеленуватий
Температура основи: від +5 °C до +30 °С
Витрата:
- при ін’єктуванні: від 10 до 15 кг/м2 поперечного 

перерізу стіни
- при гідрофобізації 
слабковбирних основ: близько 0,15 кг/м2

- при гідрофобізації 
вбирних основ: близько 0,4 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність гідроізоляційного засобу
Ceresit CO 81 вказаним технічним характеристикам при до-
триманні правил транспортування, зберігання, приготування
та нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник
не несе відповідальності за неправильне використання мате-
ріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умо-
вах, не передбачених цим описом. Із моменту появи цього
технічного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

застосовується при температурі до -5 °C
збільшує адгезію
зміцнює основу
зменшує водопоглинання
швидко сохне

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтовка Ceresit ВТ 26 призначена для закріплення поверхні
основи та підвищення адгезії до неї, закріплення плівкових
самоклеючих гідроізоляційних матеріалів та гідроізоляційних
мастик всередині та зовні будинків.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйну-
вань. Перед застосуванням ґрунтовки Ceresit ВТ 26 основа
очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речо-
вин, що зменшують адгезію плівки до основи. Всі нерівності та
неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти су-
мішшю Ceresit СР 43 за 24 години до початку робіт або це-
ментним розчином з додаванням Ceresit СС 72 (при виконан-
ні робіт при температурі нижче 0 °C) залежно від глибини
руйнування основи. Вологі основи за 4 доби до початку робіт
слід обробити гідроізоляційною сумішшю Ceresit CR 65. Ос-
нови з елементами біологічної корозії обробити Ceresit СТ 99
або видалити механічним способом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
При температурі не нижче +5 °С ґрунтовку Ceresit ВТ 26 пе-
ред нанесенням необхідно розмішати з чистою водою у спів-
відношенні 1:1. При більш низьких температурах, а також
при нанесенні на пористі основи ґрунтовка не розводиться
водою. Ґрунтовка рівномірно наноситься на основу за допо-
могою пензля або розпилювача. Залишки ґрунтовки видаля-
ються за допомогою води. Затверділу ґрунтовку можна вида-
лити за допомогою розчинника.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °С до
+30 °С та відносній вологості повітря не більше 80%. Всі ви-
щезазначені рекомендації ефективні при температурі +23 °C
та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах техноло-
гічні параметри можуть змінюватись. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з проведення гідроізоляційних робіт. У випадку використан-
ня матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі,
слід самостійно провести тестові випробування або зверну-
тися за консультацією до виробника (імпортера).
Під час роботи необхідно захищати очі та шкіру. 
У випадку потрапляння ґрунтовки в очі негайно
промити їх водою та звернутися по допомогу до лі-
каря.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ґрунтовка Ceresit ВТ 26 фасується у металеві ємності по 5 л.

BT 26
Ґрунтовка всепогодна
Для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: бітумно-каучукова водна

емульсія з мінеральними 
наповнювачами

Густина: близько 1 130 кг/м3

Температура основи під час
застосування мастики: від -5 °С до +35 °С
Температура експлуатації: від -25 °С до +120 °С 

Час висихання
Основа Температура/ Час

вологість висихання
суха +20 °С/80% 1 година

+5 °С/80% 3 години
+5 °С/95% 6 годин
-5 °С/80% 6 годин

волога (50%) +20 °С/80% 2 години
+5 °С/80% 6 годин
+5 °С/95% 24 години
-5 °С/80% 24 години

волога (70%) +20 °С/80% 6 годин
+5 °С/80% 24–48 годин
-5 °С/95% близько 7 діб

Стійкість до опадів: через 1–3 доби
Витрата: 0,15–0,30 кг/м2 залежно від

способу нанесення

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit ВТ 26 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил, транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

забезпечує високу адгезію 
гідроізоляційних мембран до основи
антикорозійна
стійка до впливу кислот і лугів
наноситься холодним способом, 
не вимагає підігріву, розведення 
й перемішування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit ВТ 29 WB – це нетоксична бітумна ґрунтовка високої
якості на водній основі. Застосовується як ґрунтуючий шар
перед укладанням гідроізоляційних мембран, що наплавля-
ються, або самоклейких мембран, а також може застосову-
ватися як захист від вологого ґрунту для зовнішніх бетонних
і цегляних поверхонь фундаментів, підвалів, підпірних стін
та ін.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
ДБН В.2.6-22-2001, та посібника з проектування, облашту-
вання та відновлення гідроізоляції «Системи гідроізоляції
будівельних конструкцій будинків і споруд Ceresit». Основа
повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Пе-
ред застосуванням ґрунтовки основу необхідно очистити
від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що
зменшують адгезію матеріалу до основи. Неміцні й зруйно-
вані ділянки основи слід видалити з подальшим їх віднов-
ленням за допомогою ремонтних полімер-цементних сумі-
шей.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit ВТ 29 WB рекомендується наносити на оброблю-
вальну поверхню капроновими щітками або за допомогою
розпилювача. Після нанесення ґрунтовка повинна висохну-
ти без використання устаткування з відкритим полум'ям.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +4 °С
до +45 °С та відносній вологості повітря не більше 80%.
Внутрішні роботи слід виконувати у провітрюваних примі-
щеннях.
Інструменти та обладнання можна очищувати за допомо-
гою розчинника. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією. 
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника (ім-
портера).
Роботи з нанесення матеріалів з вмістом бітуму необ-
хідно виконувати з дотриманням правил техніки без-
пеки й застосуванням індивідуальних засобів захис-
ту – спецодяг (комбінезон), рукавиці та захисні оку-
ляри. У випадку попадання ґрунтовки на шкіру рук її
можна змити за допомогою миючого засобу або роз-
чинника (уайт-спіриту, нефрасу, сольвенту), після чо-
го ще раз помити руки водою з милом. Під час робо-
ти необхідно захищати очі та шкіру. У випадку по-
трапляння ґрунтовки в очі негайно промити їх водою
та звернутися по допомогу до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях, запобі-
гаючи попаданню прямих сонячних променів та захищаючи
від екстремальних температур, – 12 місяців від дати виго-
товлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

BT 29 WB
Бітумна ґрунтовка на водній основі



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УПАКОВКА
Ceresit ВТ 29 WB фасується у відра по 20 л або металеві
бочки по 200 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: бітумна емульсія, 

що не містить розчинників
Колір: коричневий/чорний
Густина: 1,0–1,05 кг/дм3

Час висихання до відлипання 
при температурі +30 °С: 6 годин
Витрата: 250–500 мг/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit ВТ 29 WB зазначе-
ним технічним характеристикам при вико наннi правил транс-
портування, зберiгання та використання, наведених у цьому
технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за не-
правильне використання матерiалу, а також за його застосу-
вання в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiч-
ним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі по-
передні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до основи
можна наносити на суху та вологу
поверхню
стійка до впливу води та речовин,
присутніх в ній, що руйнують основу
не містить органічних розчинників
легко наноситься

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit СР 41 є ефективним захисним покриттям для бетон-
них, оштукатурених та цегляних основ, що періо дично та
короткочасно знаходяться під впливом ґрунтових вод та аг-
ресивних речовин, що містяться в ґрунті.
Емульсія Ceresit CP 41 ефективна при використанні у якос-
ті ґрунтовки під мастики, що містять бітум, Cere sit CP 43,
Ceresit CP 44, Ceresit CP 48.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа має бути чистою, міцною та, наскільки це можливо,
не містити великих пор. Перед застосуванням емульсії ос-
нову слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що зменшують адгезію до основи. Отвори,
тріщини та ін. потрібно вирівняти сумішами Ceresit CT 29
(для стін), Ceresit CN 178 (для підлог), кути, заокруглені ра-
діусом не менше 40 мм, – за допомогою Ceresit CX 5. Шви
у кладці замазуються Ceresit CT 29. Монолітні, дуже щільні
та гладенькі поверхні перед нанесенням штукатурок та об-
лаштуванням стяжки попередньо обробляють адгезійною
сумішшю, що готується з додаванням Ceresit CC 81. Внут-
рішні кути заокруглюють за допомогою Ceresit CT 29 для
стін та Ceresit CN 178 для підлог, зовнішні кути заокруглю-
ються механічним способом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Емульсія Ceresit СР 41 готова до використання. Однак, пе-
ред нанесенням її необхідно ретельно перемішати. Для при-
готування ґрунтовки з емульсії Ceresit CP 41 її потрібно роз-
вести водою у співвідношенні 1:2 для добре абсорбуючих
основ, 1:5 – для слабо абсорбуючих основ, 4:1 – для ґрун-
тування рулонних (картон) гідроізоляційних матеріалів, що
містять бітум, та ретельно перемішати.
Перший шар (ґрунтовка) наноситься на підготовлену основу
за допомогою пензля. Наступні шари наносять також за до-

помогою пензля через 2 години після нанесення ґрунтовки.
Для облаштування гідроізоляційних покриттів використову-
ється нерозведена емульсія, яка наноситься в три шари.
Кожний наступний шар наноситься після висихання попе-
реднього.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+25 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. Емуль-
сію не можна наносити у дощову погоду. Покриття до повно-
го висихання протягом не менше 24 годин слід захищати від
дощу та мінусових температур. Усі вищезазначені рекомен-
дації ефективні при температурі +23 °C та відносній вологос-
ті повітря 50%. В інших умовах технологічні параметри мо-
жуть змінюватись. Затверділий матеріал можна видалити
розчинником. Під час роботи необхідно захищати очі
та шкіру. У випадку потрапляння емульсії в очі не-
гайно промити їх водою та звернутися по допомогу
до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання ма-
теріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

CP 41
Бітумна гідроізоляційна емульсія
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ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 9 мі -
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Емульсія Ceresit СР 41 фасується у відра по 10 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна бітумна емульсія
Щільність: 1,0 кг/л 
Температура застосування:
- основи: від +1 °С до +40 °С
- емульсії: від +3 °С до +40 °С
Призначення Співвідно шення Необхідна
та застосування при приготуванні, кількість,

Ceresit СР 41:вода г/м2

Основа з дуже високою 
абсорбуючою здатністю 1:2 50–70 
Основа з низькою 
абсорбуючою здатністю 1:5 10–20 
Ґрунтування рулонних 
матеріалів, що містять бітум 4:1 200 
Гідроізоляційне 
покриття (1 шар) не розводиться 250

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CР 41 заз н аче ним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

не містить розчинників
водонепроникна
ефективна при заповненні 
та перекритті тріщин в основі до 2 мм
стійка до УФ-випромінювання

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мастика Ceresit СР 42 – бітумно-полімерна мастика, вико-
ристовується на бетонних та оштукатурених поверхнях, а та-
кож цегляній кладці з розшитими швами для гідроізоляції бу-
дівельних конструкцій, які піддаються тривалому впливу води,
в тому числі і під тиском, – підвали, фундаменти, тунелі, кон-
струкції метро, облаштування та ремонту покрівель з нахи-
лом не менше 5%, гідроізоляції балконів та терас.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без видимих пошкоджень. Перед застосуванням мастики ос-
нова очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, що зменшують адгезію до основи. Усі нерівності та
неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CP 42 перед застосуванням слід ретельно перемішати.
Для нанесення матеріалу використовують зволожений валик
з овчини, пензель або розпилювач. При використанні розпи-
лювача Ceresit CP 42 слід попередньо розвести невеликою
кількістю води.
На сильно абсорбуючі основи попередньо наносити 
Ceresit CP 42, розведений водою у пропорції 1:1 або 1:2.
При розведенні водою слід обережно перемішати Ceresit CP 42
з 5% усієї кількості води, а потім додати решту води і знову
ретельно перемішати за допомогою низькооборотного дри-
ля з насадкою. Для облаштування покриття Ceresit CP 42 слід
наносити у два шари. Другий шар наноситься після висихан-
ня першого.
Армування мастики скловолокном підвищує міцність покрит-
тя до впливів механічних навантажень.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення мастики на
поверхні, які сильно обігріваються, наприклад, на поверхні,
що знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних
променів. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Покрит-
тя до повного висихання слід берегти від дощу та мінусових
температур. Затверділий матеріал можна видалити розчинни-
ком. Під час роботи необхідно захищати очі та шкіру.
Якщо матеріал потрапив в очі, їх слід негайно про-
мити водою та звернутися по допомогу до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На плоских дахах з метою запобігання утворення калюж по-
трібно забезпечити достатній кут нахилу (>1,5%). Окрім ви-
щенаведеної інформації, при роботі з матеріалом слід ко-
ристуватися діючою нормативною документацією з вико-
нання гідроізоляційних робіт. У випадку використання мате-
ріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

CP 42
Однокомпонентна еластична 
гідроізоляційна мастика
Бітумно-полімерна гідроізоляція для внутрішніх та зовнішніх робіт.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 9 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 
Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Мастика Ceresit СР 42 фасується у відра по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: бітумна мастика,

модифікована латексом
Густина: приблизно 1,1 кг/дм3

Температура основи: від +5 °С до +30 °С 
Температура есплуатації: від -25 °С до +120 °С 
Водонепроникність: 0,7 МПа протягом 8 годин 
Час висихання першого шару 
перед нанесенням другого: не менше 2 годин
Час повного висихання
покриття (2 шари): приблизно 3–5 днів
Витрата:
-ґрунтовка: 150–250 г/м2

(залежно від абсорбуючих
властивостей основи)

- гідроізоляційне покриття: 1,5 кг/м2 на один шар

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CР 42 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транс-
портування, зберiгання та використання, наведених у цьо-
му технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за
неправильне використання матерiалу, а також за його за-
стосування в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим
технiчним описом. Із моменту появи цього технічного опису
всі попередні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
водонепроникна
не містить розчинників
армована волокнами
заповнює та перекриває тріщини в основі
швидкотверднуча

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мастика Ceresit CP 43 призначена для гідроізоляції міне-
ральних основ (кам’яної та цегляної кладки із заповненими
швами, бетонних і оштукатурених основ) для захисту від пе-
ріодичного та постійного впливу ґрунтових вод, у тому числі
під тиском. Ceresit CP 43 застосовується всередині та зовні
будівель із боку впливу води. Наноситься на вертикальні та
горизонтальні поверхні. Придатна для гідроізоляції фунда-
ментів, споруд, терас і балконів. При виконанні гідроізоляції
нерозшитої кам’яної чи цегляної кладки (або в разі наявнос-
ті на поверхні тріщин) ізолюючий шар слід проармувати сіт-
кою зі скловолокна, а шви та тріщини попередньо замазати
мастикою Ceresit CP 43. Мастика може застосовуватися для
закріплення теплоізоляційних і дренажних плит, які надалі
засипаються ґрунтом (матеріал стійкий до агресивних речо-
вин, що зазвичай містяться в ґрунті). Непридатна для улаш-
тування покрівель. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ceresit CP 43 слід наносити на рівні, міц-
ні, щільні, чисті, сухі (допускаються трохи вологі) мінеральні
поверхні чи старі бітумні основи. Кути частин поверхні, що
виступають, необхідно округлити, а внутрішні кути закруглити
цементним розчином із радіусом не менше 4 см. Виямки та ра-
ковини в поверхні слід заповнити цементним розчином. Стіни
з нерівною поверхнею та численними дефектами оштукату-
рити. Сирі основи в місці з’єднання стіни та фундаменту слід
обробити полімерцементною гідроізоляцією Ceresit CR 65 від-
повідно до її технічного опису. 
Основу необхідно заґрунтувати емульсією Ceresit CP 41, роз-
веденою водою (кількість залежить від вбирної здатності ос-
нови). Для ґрунтування можна також використовувати готову
(після змішування компонентів) мастику Ceresit CP 43, розве-
дену водою в пропорції 1:10. Отриманий розчин наноситься
пензлем. Перед нанесенням Ceresit CP 43 ґрунтівна суміш має
повністю висохнути. Основи, що мають надто пористі ділянки
чи глибокі виямки, слід зашпаклювати масою Ceresit CP 43 та-
ким чином, щоб між основою та шаром мастики не залишило-
ся повітряних бульбашок. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit CP 43 можна наносити на основу за допомогою ме-
талевої терки чи шляхом розпилення. Для змішування ком-
понентів застосовується низькообертовий дриль із насад-
кою. Спочатку слід перемішати компонент А (рідкий), потім
додати до нього компонент Б (порошок) і перемішувати не
менше 2 хвилин до утворення однорідної маси без грудок.
Готову масу рівномірно нанести на поверхню шаром, тов-
щина якого залежить від типу водного навантаження (див.
таблицю). Якщо виконується гідроізоляція основи від впливу
води під тиском, рекомендується наносити два шари масти-
ки, щоб загальна товщина шару Ceresit CP 43 була не мен-
ше 5,6 мм. У випадку кам’яної кладки (а також якщо в осно-
ві є численні тріщини чи існує загроза їхньої появи) гідроізо-
ляція виконується у два шари з армуванням їх склосіткою.
Деформаційні шви слід герметизувати додатково, викорис-
товуючи для цього самоклеючу стрічку Ceresit BT 21.
Приготовлену мастику Ceresit CP 43 слід використовувати
протягом 2 годин. Гідроізоляційний шар стає стійким до
впливу опадів через 3 години. Матеріал повністю висихає
через 2–4 дні в залежності від температури та відносної во-
логості повітря. На висохлий ізолюючий шар можна при-
клеїти дренажні плити, використовуючи готову мастику 
Ceresit CP 43. 
Інструменти та свіжі забруднення від мастики можна очисти-
ти водою. Затверділий матеріал видаляється розчинником
(наприклад, бензином або уайт-спіритом).

CP 43
Двокомпонентна еластична 
гідроізоляційна мастика
Двокомпонентна бітумно-полімерна гідроізоляція для внутрішніх 
і зовнішніх робіт.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати лише в сухих умовах при температу-
рі повітря та основи від +5 °С до +30 °С (але не на повер-
хнях, що сильно обігріваються сонцем) при відносній воло-
гості повітря не більше 80%. Усі вищевикладені рекомендації
ефективні при температурі повітря +23 °С і відносній воло-
гості повітря 50%. В інших умовах технологічні параметри
матеріалу можуть змінитися.
Щоб уберегти від пошкоджень поверхню, покриту гідроізо-
люючим шаром (наприклад, при засипанні котловану та осі-
данні ґрунту), необхідно застосувати дренажний захист.
Дренажну обшивку слід укріпити таким чином, щоб вона не
осідала при ущільненні ґрунту. Не допускати концентрованих
навантажень на гідроізолюючий шар. Не допускається заси-
пання котловану доти, доки гідроізолюючий шар достатньо
не затвердів. Для зворотного засипання котловану не вико-
ристовувати щільний ґрунт.
Під час роботи необхідно використовувати захис-
ний одяг, окуляри та рукавиці. Якщо мастика по-
трапила на шкіру, її слід негайно промити теплою
водою з милом (не використовувати розчинники). У
разі потрапляння матеріалу в очі необхідно ретель-
но промити їх водою та звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Інформація, наведена в цьому технічному описі, визначає
сферу та технологію застосування матеріалу. При роботі 
з ним слід керуватися нормативними документами на вико-
нання гідроізоляційних робіт. У разі використання матеріалу
в інших умовах необхідно самостійно провести тестові ви-
пробування чи звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій герметичній упаковці в сухих прохолодних примі-
щеннях – 9 місяців від дати виготовлення, вказаної на упа-
ковці. Берегти від заморожування! 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit CP 43 фасується: компонент А (рідина) – у відра по
23 кг, компонент Б (порошок) – у мішки по 5 кг. Загальна
вага комплекту – 28 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: бітум, модифікований 

полімерами та наповнювачами 
Густина: близько 1,0 кг/дм3

Температура застосування 
мастики: від +5 °C до +30 °C
Пропорція змішування: 4 вагові частини компонента А

на 1 частину компонента Б 
Відкритий час: близько 2 годин 
Стійкість до опадів при температурі: 
- +10 °С: через 3 години 
- +20 °С: через 2 години 
Час висихання покриття при температурі: 
- +10 °С: приблизно 5 днів 
- +20 °С: приблизно 3 дні 
Температура розм’якшення: +100 °С 
Зворотне засипання 
котловану ґрунтом: через 3 дні 
Допустимі деформації 
покриття: близько 60% 
Міцність на розтяг: близько 0,26 МПа 
Твердість за Шором А: близько 19 
Заповнення тріщин: 
- до 2 мм (висохлий шар товщиною 4 мм) 
- до 5 мм (висохлий шар товщиною 5 мм) 
Водонепроникність 
під тиском 0,7 МПа: водонепроникна 

Витрата
Застосування Товщина Товщина Витрата, 

свіжого су хо го кг/м2

шару, мм шару, мм
Ґрунтування – – 0,15
Гідроізоляція від
періодичного впливу 4,2 3,0 4,2
ґрунтових вод (2 шари)
Гідроізоляція від
постійного впливу 4,2 3,0 4,2
води без тиску (2 шари)
Гідроізоляція від 5,6 4,0 5,6
впливу води (2 шари) (з підсиленням 
під тиском (до 3 м) армувальною 

сіткою)
Приклеювання плит 
із пінополістиролу – – 1,0

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність мастики Ceresit CP 43 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил транс-
портування, зберігання, приготування та нанесення, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання матеріалу, а також за йо-
го застосування в інших цілях та умовах, не передбачених
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

водонепроникна
не містить розчинників
швидко твердне
ефективна при заповненні тріщин 
в основі

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit СР 44 – бітумно-полімерна мастика з полістирольним
наповнювачем, що застосовується для гідроізоляції фунда-
ментів споруд та будівель з боку впливу водного наванта-
ження (до 3 м водяного стовпа).
Можливе застосування у якості клейової суміші для закріп-
лення тепло- та звукоізоляційних плит.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою (або злег-
ка вологою) та міцною, без видимих пошкоджень. Перед за-
стосуванням мастики основу потрібно очистити від пилу, на-
пливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адге-
зію до основи. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід ви-
далити, а потім вирівняти цементно-піщаним розчином. Ді-
лянки з великими порами необхідно попередньо залити
Cere sit СР 44. Запиленні та забруднені ділянки слід поперед -
ньо обробити бітумною емульсією Ceresit СР 41, розведеною
водою у співвідношенні 1:2 (витрата – приблизно 0,2 кг/м2). 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CP 44 готова до використання. Перед початком робіт
з нанесення вміст відра необхідно ретельно перемішати, піс-
ля чого можна починати нанесення на гідроізольовану по-
верхню.
Під впливом води під тиском гідроізоляційний шар мастики
необхідно підсилити поліефірною тканиною. Для цього на-
несіть шар мастики товщиною приблизно 2 мм,злегка вда-
віть у нього тканину, а потім нанесіть ще один шар до отри-
мання загальної необхідної товщини. Матеріал використо-
вується з боку впливу води.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення мастики на
поверхні, які сильно обігріваються, наприклад, на поверхні,
що знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних
променів. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Покрит-
тя до повного висихання слід берегти від дощу та мінусових
температур.
Затверділий матеріал можна видалити розчинником. Під
час роботи необхідно захищати очі та шкіру. Якщо
матеріал потрапив в очі, негайно промити їх водою
та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання ма-
теріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

CP 44
Товстошарове 
гідроізоляційне покриття
Однокомпонентна мастика для виконання гідроізоляційних робіт.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 9 мі ся -
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Мастика Ceresit СР 44 фасується у відра по 30 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: модифікована бітумна мастика
Густина: приблизно 1,0 кг/дм3

Температура основи від +5 °С до +30 °С 
Температура експлуатації: від 0 °С до +70 °С 
Життєздатність: приблизно 2 години
Час висихання: 2–3 дні
Стійкість до впливу дощу: через 2–4 години

Витрата
Застосування Товщина Товщина Витрата, 

свіжого су хо го кг/м2

шару, мм шару, мм
Гідроізоляція від
періодичного впливу 4,0 3,0 4,0
ґрунтових вод (2 шари)
Гідроізоляція від
постійного впливу 4,0 3,0 4,0
води без тиску (2 шари)
Гідроізоляція від 5,3 4,0 5,3
впливу води (2 шари) (з підсиленням 
під тиском (до 3 м) армувальною 

сіткою)
Приклеювання 
дренажних – – 1,0
та теплоізоляційних 
плит 
Захист мінеральних 
поверхонь від – – 1,0–2,0
атмосферного впливу

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CР 44 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійкість до дощу (водонепроникність
через 1,5 години) 
можливість засипання через 2 доби 
технологічна 
еластична, заповнює і перекриває 
тріщини 
для всіх видів водних навантажень 

Пройшла випробування в Німецькому інженер-
но-будівельному інституті в Карлсруе, сертифі-
кат про випробування № Р-59.017.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Мастика Сeresit СР 48 – наповнена полістиролом бітумно-
латексна мастика для гідро ізоляції всіх видів мінеральних ос-
нов – цегляної кладки, бетонних і оштукатурених поверхонь,
основ із залишками бітумних матеріалів. Ефективна при всіх
видах водних навантажень. 
Суміш високоеластична, здатна заповнити і перекрити трі-
щини до 5 мм. 
Ceresit СР 48 придатна для гідроізоляції резервуарів, а також
для фіксації ізоляційних, дренажних та захисних плит. Мате-
ріал стійкий до агресивних речовин, які є в ґрунті. Застосову-
ється тільки з боку впливу води.  

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Ceresit CP 48 наноситься на рівні, міцні,
щільні, чисті, сухі (допускається злегка вологі) мінеральні по-
верхні або старі бітумні основи. Кути частин поверхні, які вис-
тупають, слід округ лити, а внутрішні кути заокруглити з радіу-
сом не менше 4 см цементним розчином або Ceresit СР 48
(максимальних радіус – 2 см, час висихання – не менше 1,5
години). Виямки, раковини в поверхні слід заповнити цемен-
тним розчином, допускається Ceresit CP 48. Після відповідної
підготовки основи її можна додатково закріпити за допомо-
гою Ceresit СО 81. 
Тріщини та інші пошкодження бетонної поверхні більше 5 мм
перед нанесенням ізоляційного шару необхідно заповнити су-
мішами Ceresit груп CD або СТ залежно від матеріалу основи
і його стану. 
В якості ґрунтуючого шару треба застосовувати Ceresit CP 41. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit CP 48 можна наносити на основу за допомогою мета-
левої терки або кельми. Для змішування компонентів засто-
совується низькооборотний дриль з насадкою. 
Спочатку слід перемішати компонент А (рідкий), потім до
нього додати компонент B (порошок) і перемішувати не мен-
ше 2 хвилин до утворення однорідної маси без грудок. Гото-
ву масу рівномірно нанести на поверхню в два шари, загаль-
на товщина покриття залежить від типу водного навантажен-
ня (див. таблицю). 
При перервах у роботі бітумно-латексне покриття в місці сти-
ку зчищається під кутом до основи. Потім покривається новим
шаром гідроізоляції нахлистом. Не можна переривати робо-
ту в місцях гідроізоляції кутів і країв. 
У випадку облаштування гідроізоляції конструкцій від ґрунто-
вої вологи або фільтраційної води, що не накопичується, гід-
роізоляційний шар наносять у два шари «мокрий по мокро-
му» із загальною товщиною мокрого шару не менше 3,3 мм. 
Якщо виконується гідроізоляція основи від впливу фільтрацій-
ної води, що накопичується, і ґрунтової води під тиском, то ре-
комендується при нанесенні першого шару в Ceresit СР 48 до-
давати армуюче фіброволокно Ceresit СР 49. Перед нане-
сенням другого шару перший шар повинен достатньо про-
сохнути. Загальна товщина мокрого шару повинна бути не
менше 4,4 мм. 

CP 48
Еластична гідроізоляційна
мастика «XPRESS»
Двокомпонентна швидкотвердіюча бітумно-латексна мастика, 
наповнена полістиролом, для гідроізоляції будівельних конструкцій.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Максимально допустима величина водного стовпа, який
впливає на гідроізоляцію Ceresit СР 48, – 3 метри. Гідроізоля-
ційний шар стає стійким до впливу опадів через 1,5 години
при +20 °С. 
Шви і з'єднання
Деформаційні і розділові шви між будівлями в зоні контакту
з ґрунтом необхідно ретельно загерметизувати стрічкою
для швів Ceresit СР 50 або герметизуючою мембраною 
Ceresit ВТ 21. 
При нанесенні гідроізоляції на стик стіна/труба ізоляційний
шар наносять по довжині труби до 5 см.

ПРИМІТКИ 
Роботи слід проводити тільки в сухих умовах при температу-
рі повітря і основи від +1 °С до +40 °С (але не на поверхнях,
які сильно обігріваються сонцем). Усі вищезазначені реко-
мендації ефективні при температурі +23 °C та відносній во-
логості повітря 50%. В інших умовах технологічні параметри
можуть змінюватись. 
Щоб вберегти від пошкоджень поверхню, покриту гідроізоля-
ційним шаром, наприклад, при засипанні котловану і осідан-
ні ґрунту, необхідно застосувати дренажний захист. Дренаж-
ну обшивку слід зміцнити таким чином, щоб вона не осідала
при ущільненні ґрунту. Не допускати концентрованих наван-
тажень на гідроізоляційний шар. 
Не допускається засипання котловану до тих пір, поки гідроі-
золяційний шар достатньо не затвердів. Для засипання кот-
ловану не використовувати щільний ґрунт. 
Під час роботи необхідно використовувати захис-
ний одяг, окуляри та рукавиці. Якщо мастика по-
трапила на шкіру, її слід негайно промити теплою
водою з милом (не використовувати розчинники).
У випадку попадання матеріалу в очі промити очі
водою і звернутися до лікаря. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 9 мі ся -
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Берегти від заморожування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання ма-
теріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА 
Гідроізоляційна мастика Ceresit СР 48 фасується у відра по
28 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа: бітумно-латексна 
Густина після змішування: близько 0,65 кг/дм3

Робочий час: близько 1 години  
Висихання для експлуатаційних 
навантажень*: +3 °С – близько 4 діб

+10 °С – близько 3 діб
+20 °С – близько 2 діб  

Стійкість покриття до дощування: +3 °С – близько 2 год
(короткочасний дрібний дощ) +10 °С – близько 2 год

+20 °С – близько 1,5 год 
Пропорція змішування: 
рідкий компонент (А) 
з порошковим компонентом (В): 3:1 частин за масою 

Необхідна кількість залежно від типу навантаження**
Рекомендована Товщина Необхідна Гідроізо-

товщина сухого кількість, ляційне
шару, мм шару, мм кг/м2 покриття

Ґрунтова волога, фільтраційна вода, яка не накопичується
3,3 3,0 3,3 2 шари

Вплив води під тиском до 3 метрів
4,4 4,0 4,4 2 шари + 

армування
Кріплення ізоляційних 
та дренажних плит: 1–2 кг/м2

Закладення тріщин, раковин 
тощо (чорновий шар): 1–2 кг/м2

Робоча температура:
- основи і повітря: +1 °С до +40 °С 
- суміші Ceresit СР 48: +3 °С до +30 °С 
Термостійкість для 
транспортування і зберігання: 0 °С до +40 °С, захищати 

від мінусових температур
і прямих сонячних променів 

*Залежно від температури, вологості повітря й основи висихання при-
скорюється або сповільнюється. 
**Кількість матеріалу, зазначена вище, є мінімальною і може бути
збільшена на 1–2 кг/м2 залежно від кваліфікації робітників. Пухкі або
нерівні основи також можуть призвести до збільшення витрати. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CР 48 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

еластична
водонепроникна
витримує деформаційні навантаження
стійка до тріщин

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка Ceresit Cereplast CP 50 використовується для дефор-
маційних швів та герметизації стиків будівельних конструкцій,
а також для поєднання швів між різними шарами гідроізоля-
ції. Стрічка ефективна при впливі ґрунтової вологи та води
без тиску.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Торцеві шви стрічки можна поєднати за допомогою нагріву.
Поверхні, які з'єднуються, повинні бути сухими та чистими.
Частина стрічки над стиком повинна бути захищена від про-
давлювання. Для цього шов заповнюють джгутом зі спіненого
поліетилену, що зменшений в об'ємі на 30% методом стис-
кання, полосками пінополістиролу або поліуретановою пі-
ною. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Роботи слід виконувати при температурі від +5 °С до +30 °С.
Стрічку Ceresit Cereplast CP 50 можна наклеювати за допо-
могою полімерцементних композицій Ceresit CR 66, полі-
мерних – Ceresit CE 49, Cere sit CE 50, Ceresit CU 22, 
Ceresit CL 50, Ceresit CL 51 або бітумно-полімерних – 
Ceresit CP 42, Ceresit CP 43. На підготовану поверхню кон-
струкції – очищену, висушену (вологість – не більше 4% під
епоксидні композиції) наносять шар з вищенаведених мате-
ріалів і в нього заглиблюють стрічку таким чином, щоб вона
створювала омегоподібну петлю вздовж осі шва. Потім по по-
верхні стрічки наносять другий шар зазначених композицій.

ПРИМІТКИ
Не використовувати Ceresit Cereplast CP 50 на вкритій льо-
дом поверхні, а також на поверхнях, які перебувають під
впливом прямих сонячних променів.
Використання стрічки можливе при відносній вологості повіт-
ря нижче 80%. Перед заповненням порожнини герметизую-
чий шар необхідно захистити від пошкодження, наприклад,
встановивши підходящий дренажний кахель або інші мате-
ріали. Їх необхідно захистити від продавлювання (наприк-
лад, ґрунтом, що просідає). Уникати тиску від зосередженого
навантаження або навантаження на тонких краях. Порожни-
ну заповнюють лише після того, як покриття достатньо за-
тверділо. Не використовувати зв’язний ґрунт для заповнення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання
матеріа лу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід
самостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

Cereplast

CP 50
Герметизуюча стрічка
Герметизуюча стрічка для широких деформаційних швів.
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ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Берегти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Стрічка Ceresit Cereplast CP 50 постачається у рулонах до-
вжиною 6 м (ширина – 240 мм).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: неткане поліестерове полотно

з полімерним покриттям
Максимальна міцність 
на розрив (DIN EN ISO 527):
- вздовж: 169,7 Н;
- впоперек: 54,3 Н 
Температураексплуатації: від -30 °С до +80 °С
Водопроникність: водонепроникна при тиску 

1,5 МПа протягом 7 днів
Відносне видовження:
- у напрямку вздовж із 

зусиллям 24,7 Н/мм: 25%
- у напрямку впоперек 

із зусиллям 29,0 Н/мм: 50%
Температура крихкості
DIN EN 1876-1: при -30 °С тріщини відсутні

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit Cereplast CP 50 за-
значеним технічним характеристикам при виконаннi пра-
вил транспортування, зберiгання та використання, наведе-
них у цьому технiчному описi. Виробник не несе вiдповi-
дальностi за неправильне використання матерiалу, а також
за його застосування в iнших цiлях та умовах, не передба-
чених цим технiчним описом. Із моменту появи цього техніч-
ного опису всі попередні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCL 52
Герметизуюча стрічка
Герметизуюча стрічка для деформаційних швів у будівельних конструкціях.

ВЛАСТИВОСТІ

еластична
витримує деформаційні навантаження
довговічна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Стрічка Ceresit CL 52 використовується для облаштування де-
формаційних швів та герметизації стиків будівельних кон-
струкцій. Використовується для поєднання гідроізолюючих
шарів у місцях їхніх стиків (деформаційні шви та ін.).

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Стрічка Ceresit CL 52 наклеюється на поверхню елементів,
які стикаються, за допомогою клеючої суміші Ceresit CL 50,
Ceresit CU 22 або Ceresit CR 66. Поверхня конструкцій по-
винна бути сухою та міцною. Клеюча суміш наноситься у два
шари. Перший шар наноситься на поверхню конструкції, на
нього наклеюється стрічка зі сторони тканини, потім на по-
верхню стрічки наноситься другий шар клеючої суміші.

ПРИМІТКИ
Роботи слід проводити у сухих умовах при температурі осно-
ви та навколишнього середовища від +5 °C до +35 °C.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією. 
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника (ім-
портера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Стрічка Ceresit CL 52 постачається у рулонах довжиною 10 м. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: поліестерова тканина 

з полімерним шаром
Максимальна розтягуюча сила:
-120 вздовж: близько 322 Н для

полоси завширшки 5 см
-121 впоперек: близько 98 Н для

полоси завширшки 5 см 
Максимальне видовження:
- вздовж близько 84%
- впоперек близько 186%
Ширина стрічки: 120 мм
Ширина полімерного шару: 70 мм
Опір тиску води 0,15 МПа: не пропускає
Температура експлуатації: від -30 °C до +90 °С

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CL 52 зазначеним
технічним харак те -рис тикам при вико на н нi правил транс-
портування, збе рi ган ня та вико ристання, наведених у цьому
технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за не-
правильне використання мате рiалу, а також за його застосу-
вання в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiч-
ним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі по-
передні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

застосовується при температурі вище
+5 °С
разом із Сeresit BT 26 може 
наклеюватися на злегка вологі основи 
одразу після наклеювання має 
водозахисні властивосі, стійка 
до впливу дощу
наклеюється «холодним» методом
еластичний шар забезпечує 
герметизацію тріщин в основі

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit ВТ 12 завжди використовується з боку впливу води
при гідроізоляції:
- фундаментів та основних стін будівель, балконів, терас,

пласких дахів гаражів та підлог, які експлуатуються у воло-
гих умовах;

- вертикальних та горизонтальних поверхонь будівель від
впливу ґрунтових вод, що не створюють тиску.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87.
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих пошкод-
жень. Мінеральну основу слід заґрунтувати Ceresit BT 26.
Ґрунтувати металеві та пластмасові основи не обов’язково.
Ceresit BT 12 наклеюють на сухий і твердий шар ґрунтовки.
Перевірити надійність шару ґрунтовки можна за допомогою
стрічки Ceresit BT 12: стрічка наклеюється на заґрунтовану по-
верхню та відривається. Якщо відривання відбувається з при-
кладанням зусилля, то зчеплення плівки з поверхнею вважа-
ється достатнім. Ceresit BT 12 не можна наклеювати на за-
ґрунтовану поверхню, на якій утворився іній або лід.
Якщо поверхня мокра, її необхідно просушити або почекати,
поки вона висохне.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Полоси плівки нарізати на дошці за допомогою гострого но-
жа і скатати в рулони. Робота з гідроізоляції за допомогою
плівки Cersit BT 12 починається з облаш тування гідроізоляції

кутових частин будівлі, стиків та ребер. На всі кутові частини
(внутрішні та зовнішні) наклеюють вирізанні шматки плівки
згідно з вказівками, наведеними на малюнках всередині упа-
ковки.
Полоси плівки наклеюються на підготовлену основу після ви-
далення з плівки антиадгезійного шару паперу. На стінах гід-
роізоляційну плівку наклеїти вертикально згори донизу. Тех-
нологію робіт з наклеювання наведено на малюнках всере-
дині упаковки.
При гідроізоляції поверхонь над нежитловими приміщеннями
рекомендовано наносити 2 шари плівки Ceresit BT 12. На
вертикальних поверхнях верхній край плівки слід закріпити
механічним способом за допомогою кріпильних металевих
смуг. Верхній край ізоляції над кріпильною смугою слід обро-
бити мастикою Ceresit CP 43. Якщо гідроізоляційна плівка за-
кінчується нижче проектного рівня поверху, слід також забез-
печити гідроізоляцію кріпильної смуги.
Необхідно стежити за тим, щоб плівка Ceresit BT 12 не по-
шкоджувалась при укладанні дренажних плит та волокон, які
необхідно укладати таким чином, щоб не сталося їхнього об-
валу при засипанні ґрунту. Котлован необхідно засипати
протягом 72 годин після завершення робіт з облаштування
гідроізоляції.

BT 12
Гідроізоляційна 
самоклеюча плівка
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ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення плівки на по-
верхні, які сильно обігріваються, наприклад, поверхні, що
знаходяться під безпосереднім впливом прямих сонячних
променів. Температура плівки в момент її наклеювання по-
винна коливатися у межах від +10 °C до +20 °C. Не допуска-
ти попадання вологи під ізолюючий шар. Усі вищезазначені
рекомендації ефективні при температурі +23 °C та відносній
вологості повітря 50%. В інших умовах технологічні парамет-
ри можуть змінюватись.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання ма-
теріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі -
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 
Рулони Ceresit BT 12 транспортуються та зберігаються у вер-
тикальному положенні, необхідно берегти їх від згинання,
підвищених температур та вологості. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Гідроізоляційна плівка Ceresit ВТ 12 змотана в рулони по
25 м х 1 м, запаковані у картон.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: міцна на розрив подвійна 

ламінована плівка з бітумно-
каучуковим липким шаром 

Колір: чорно-сірий
Здатність 
перекривати тріщини: понад 5 мм при 2 мм зміщення 

краю
Паропроникність 
для водяної пари: близько 0,39 г/м2d
Водонепроникність: понад 4 бар/24 години
Термостійкість: клас В2 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть Ceresit BT 12 заз наче ним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

застосовується при температурі 
до -5 °С
технологічна
висока адгезія до основи
водо- та повітронепроникна
довговічна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit BT 21 використовується для гідроізоляції будівельних
конструкцій всередині та зовні будівель зі сторони впливу во-
логи та облаштування покрівель. Складається з трьох шарів:
поліетиленової плівки, на яку нанесено липкий бітумно-полі-
мерний шар, який, у свою чергу, захищений шаром антиад-
гезійного паперу. Перед застосуванням плівкової гідроізоля-
ції шар паперу знімається, і плівку наклеюють на підготовле-
ну поверхню без застосування клеїв та мастик.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87.
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих по-
шкоджень. Перед застосуванням герметизуючої стрічки ос-
нову очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, що зменшують адгезію стрічки до основи. Усі нерів-
ності та неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівня-
ти сумішшю Ceresit CT 29 за 24 години до початку робіт на
вертикальних поверхнях та Ceresit CN 83 – на горизонталь-
них поверхнях. Основи з елементами біологічної корозії об-
робити спеціальною сумішшю Ceresit CT 99 або видалити ме-
ханічним способом. Мінеральні основи заґрунтувати ґрун-
товкою Ceresit BT 26.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Полоси плівки нарізати на дошці за допомогою гос трого но-
жа (при цьому стрічку перевернути паперовим шаром дони-
зу). У кутках та по краях спочатку слід наклеїти Ceresit BT 21
завширшки 30 см у якості посилюючого шару. На стінах гід-
роізоляційну плівку наклеїти вертикально згори донизу. Від-
клеїти захисну стрічку на 1 м від початку відрізаної плівки та
скрутити в рулон. Липким боком прикласти плівку до підго-
товленої основи та відклеювати далі захисну стрічку; одно-
часно щіткою або сухою ганчіркою притискати плівку до ос-

нови, рухаючись від її середи-ни до країв, не утворюючи
складок та повітряних бульбашок. Наклеєну плівку притисну-
ти до основи за допомогою гумового валика, ретельно при-
тискаючи вигини та краї плівки. При гідроізоляції терас плів-
ку наклеюють у два шари. На вертикальних поверхнях вер-
хній край плівки механічно закріплюється металевою стріч-
кою за допомогою дюбелів. 
Для захисту від пошкоджень плівку необхідно обшити дре-
нажними або волокнистими плитами так, щоб вони не осіда-
ли під час ущільнення ґрунту при засипанні котловану.
Котлован необхідно засипати протягом 72 годин після завер-
шення робіт з облаштування гідроізоляції.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від -5 °C до
+30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення плівки на по-
верхні, які сильно обігріваються, наприклад, поверхні, що
знаходяться під безпосереднім впливом прямих сонячних
променів. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись.

BT 21
Гідроізоляційна 
самоклеюча плівка 
Для гідроізоляції вертикальних та горизонтальних поверхонь 
зі сторони впливу вологи та влаштування покрівель.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання ма-
теріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 
Рулони Ceresit BT 21 транспортуються та зберігаються у вер-
тикальному положенні, необхідно берегти їх від згинання,
підвищених температур та вологості. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Гідроізоляційна плівка Ceresit BT 21 постачається в рулонах
розміром 15 м х 1 м, запакованих у картонні коробки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКЕРИСТИКИ
Склад: подвійна ламінована плівка 

з бітумно-каучуковим липким
шаром

Колір: чорно-сірий
Здатність забезпечувати
водонепроникність тріщин 
завширшки: до 5 мм
Температура основи 
при застосуванні плівки: від -5 °C до +30 °С 
Термостійксіть: понад 70°С
Коефіцієнт дифузії 
водяної пари: приблизно 240000
Еквівалент повітряного шару 
для дифузії водяної пари: приблизно 350 м
Водонепроникність: понад 0,4 МПа/24 год

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть Ceresit BT 21 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

застосовується при температурі до -5 °С
технологічна
висока адгезія до основи
водо- та паронепроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit BT 23 використовується для герметизації стиків та при-
єднань будівельних конструкцій, облаштування повітряного
захисту стиків у великопанельному домобудівництві, герме-
тизації тріщин в основах, підсилення гідроізоляційного шару
у складних конструкціях перед наклеюванням Ceresit BT 21,
для тимчасової локалізації проривів у трубопроводах.
Застосовується зі сторони впливу вологи як всередині, так 
і зовні будівель.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87.
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих по-
шкоджень. Перед застосуванням герметизуючої стрічки ос-
нову очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, що зменшують адгезію стрічки до основи. Усі нерів-
ності та неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівня-
ти сумішшю Ceresit CT 29 за 24 години до початку робіт на
вертикальних поверхнях та Ceresit CN 83 – на горизонталь-
них поверхнях. Основи з елементами біологічної корозії об-
робити спеціальною сумішшю Ceresit CT 99 або видалити ме-
ханічним способом. Мінеральні основи заґрунтувати ґрун-
товкою Ceresit BT 26.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Полоси стрічки потрібної довжини нарізати на дошці за до-
помогою гострого ножа (захисний паперовий шар знахо-
диться знизу). Відклеїти захисну плівку на 1 м від початку від-

різаної стрічки та скрутити в рулон. Липким боком прикласти
стрічку до підготовленої основи та відклеювати далі захисну
плівку; одночасно щіткою або сухою ганчіркою притискати
стрічку до основи, рухаючись від її середини до країв, не ут-
ворюючи складок та повітряних бульбашок. Наклеєну стріч-
ку притиснути до основи за допомогою гумового валика, ре-
тельно притискаючи вигини та краї стрічки.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від -5 °C до
+30 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення плівки на по-
верхні, що сильно обігріваються, наприклад, поверхні, що
знаходяться під безпосереднім впливом прямих сонячних
променів. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні парамет-ри можуть змінюватись.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
конання гідроізоляційних робіт. У випадку використання ма-
теріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід са-
мостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера). 

BT 23
Герметизуюча 
самоклейка стрічка
Самоклейка стрічка для герметизації будівельних конструкцій.
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ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Рулони Ceresit BT 23 транспортуються та зберігаються у вер-
тикальному положенні, необхідно берегти їх від згинання,
підвищених температур та вологості.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Герметизуюча стрічка Ceresit BT 23 постачається в рулонах
розміром 20 м х 0,3 м та 30 м х 0,15 м.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: подвійна поліетиленова плівка

з липким герметизуючим 
шаром 

Колір: чорно-сірий
Здатність перекривати
тріщини розміром: до 5 мм
Паропроникність: приблизно 0,26 г/м2d 
Температура основи при
застосуванні стрічки: від -5 °C до + 30 °С
Термостійкість: від -20 °C до +80 °С
Коефіцієнт дифузії 
водяної пари: приблизно 154000
Еквівалент повітряного шару 
для дифузії водяної пари: приблизно 151 м 
Водонепроникність: понад 0,4 Н/мм2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть Ceresit BT 23 заз на ченим
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.
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ВЛАСТИВОСТІ

наноситься холодним способом,
самоклеюча та проста в застосуванні 
висока міцність на розрив і опір
проколюванню 
висока липкість до вертикальних 
і горизонтальних поверхонь 
стійка до впливу агресивних речовин
водного середовища та ґрунту 
стійка до впливу хлоридів, сульфатів,
лугів і кислот 
водо- та паронепроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit BT 85 R – тришарова (неткана поліефірна основа +
бітумно-полімерний липкий шар + антиадгезійний шар) гід-
роізоляційна самоклеюча мембрана, призначена для гідроі-
золяції будівельних конструкцій усередині та зовні будівель
із боку впливу води. Мембрана може застосовуватися на
вертикальних і горизонтальних поверхнях. Ефективна для
гідроізоляції підземних споруд (метро, тунелі, підпірні стіни
тощо), а також улаштування покрівель, що експлуатуються. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і посібником із проектування, улаштування та відновлення
гідроізоляції «Системи гідроізоляції будівельних конструк-
цій, будівель і споруд Ceresit». Основа має бути сухою та
міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням гід-
роізоляційної мембрани основу слід очистити від пилу, на-
пливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адге-
зію плівки до основи. 
Для ефективного використання поверхня має бути глад-
кою, рівною та сухою. Основа не повинна мати жодних
виступів або западин. У якості ґрунтовки слід використову-
вати Polyprime SB із розрахунку 1 літр на 4–6 м2. Перед
наклеюванням мембрани ґрунтовка повинна висохнути.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Смуги плівки нарізати на дошці за допомогою гострого но-
жа (при цьому стрічка повинна бути перевернута паперо-
вим шаром донизу). У кутах і по краях спочатку слід на-
клеїти Ceresit BT 21 шириною 30 см у якості підсилюваль-
ного шару. На стінах гідроізоляційну плівку наклеюють
вертикально зверху вниз. 
Від початку відрізаної плівки на 1 м довжини відклеїти за-
хисний папір і згорнути його в рулон. Липкою стороною
прикласти плівку до підготовленої основи та відклеювати за-
хисний папір далі; одночасно щіткою чи сухою ганчіркою
притискати плівку до основи, рухаючись від її середини до
країв, не допускаючи складок і повітряних пухирів. Наклеє-
ну плівку прикоткувати до основи гумовим валиком, ретель-
но притискаючи вигини та краї плівки. При гідроізоляції те-
рас плівка наклеюється у 2 шари. На вертикальних повер-
хнях верхній край плівки механічно закріплюється за допо-
могою металевих цокольних елементів.
Для захисту від пошкоджень плівку необхідно обшити дре-
нажними чи волокнистими плитами так, щоб вони не осідали
під час ущільнення ґрунту при зворотному засипанні котло-
вану. Котлован необхідно засипати протягом 72 годин після
завершення робіт із улаштування гідроізоляції. 
Кромка з одного боку мембрани забезпечує контакт липко-
го шару з липким шаром іншого листа. Таким чином забез-
печується повна водонепроникність стикових з’єднань. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С і відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення плівки на по-
верхні, які сильно нагріваються (наприклад, поверхні, що
знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних
променів). Не допускати потрапляння вологи під липкий шар
плівки. 

BT 85 R
Самоклеюча мембрана підвищеної 
міцності 
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Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температу-
рі повітря +23 °С і відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами. У разі використання матеріалу в інших
умовах необхідно самостійно провести випробування чи
звернутися за консультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати на дерев’яних палетах у сухих темних приміщен-
нях, ретельно укривати товстою тканиною для захисту від
сонячного світла. 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit BT 85 R постачається в гофрованих коробках у руло-
нах довжиною 10 м і шириною 1 м. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: міцна багатошарова мембрана 

(липкий бітумно-полімерний шар,
неткана поліефірна основа, 
антиадгезійна силіконова плівка) 

Товщина: 1,6 мм; 2,1 мм 
Склад липкого шару: модифікований полімерами бітум 
Температура 
розм’якшення: +110 °С 
Відносне видовження 
липкого шару: 1500% 
Межа міцності 
на розрив мембрани: 8 МПа 
Липкість до основи 
з ґрунтовкою: 2,2 Н/мм 
Опір проколюванню 
мембрани: 690 H 
Здатність 
перекривати тріщини: 1,0 мм 
Термостійкість: від -20 °C до +80 °С 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність мембрани Ceresit BT 85 R
вказаним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання та застосування, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передба-
чених технічним описом. Із моменту появи даного технічно-
го опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

наноситься холодним способом,
самоклеюча та проста в застосуванні 
висока липкість до вертикальних 
і горизонтальних поверхонь 
підвищена термостійкість 
стійка до впливу хлоридів, сульфатів,
лугів і кислот 
висока міцність на розрив і опір
проколюванню 
водо- та паронепроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit BT 85 – тришарова гідроізоляційна самоклеюча бі-
тумно-полімерна мембрана, що складається з поліетиленової
плівки високої щільності, липкого бітумно-полімерного шару
та антиадгезійної плівки. Мембрана призначена для гідроі-
золяції горизонтальних і вертикальних зовнішніх бетонних
поверхонь підземних споруд мілкого закладення – підпірних
стін, фундаментів, паркінгів, тунелів і т. п. Для додаткового за-
хисту Ceresit BT 85 від механічних пошкоджень при зворот-
ному засипанні та УФ-променів слід застосовувати захисну
плиту Bituboard.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і посібником із проектування, улаштування та відновлення
гідроізоляції «Системи гідроізоляції будівельних конструкцій,
будівель і споруд Ceresit». Основа має бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням гідроізоляцій-
ної мембрани основу слід очистити від пилу, напливів, масля-
них плям та інших речовин, що знижують адгезію плівки до
основи. 
Для ефективного використання поверхня має бути гладкою,
рівною та сухою. Основа не повинна мати жодних виступів
або западин. У якості ґрунтовки слід використовувати 
Polyprime SB із розрахунку 1 літр на 4–6 м2. Перед на-
клеюванням мембрани ґрунтовка повинна висохнути.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Смуги плівки нарізати на дошці за допомогою гострого но-
жа (при цьому стрічка повинна бути перевернута паперо-
вим шаром униз). У кутах і по краях спочатку слід наклеїти
Ceresit BT 21 шириною 30 см у якості підсилювального ша-
ру. На стінах гідроізоляційну плівку наклеюють вертикально
зверху вниз. 
Від початку відрізаної плівки на 1 м довжини відклеїти за-
хисний папір і згорнути його в рулон. Липкою стороною
прикласти плівку до підготовленої основи та відклеювати
захисний папір далі; одночасно щіткою чи сухою ганчіркою
притискати плівку до основи, рухаючись від її середини до
країв, не допускаючи складок і повітряних пухирів. Наклеє-
ну плівку прикоткувати до основи гумовим валиком, ретель-
но притискаючи вигини та краї плівки. При гідроізоляції те-
рас плівка наклеюється у 2 шари. На вертикальних повер-
хнях верхній край плівки механічно закріплюється за допо-
могою металевих цокольних елементів.
Для захисту від пошкоджень плівку необхідно обшити дре-
нажними чи волокнистими плитами так, щоб вони не осідали
під час ущільнення ґрунту при зворотному засипанні котло-
вану. Котлован необхідно засипати протягом 72 годин після
завершення робіт із улаштування гідроізоляції. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С і відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення плівки на по-
верхні, які сильно нагріваються (наприклад, поверхні, що
знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних
променів). Не допускати потрапляння вологи під липкий шар
плівки. 
Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
повітря +23 °С і відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінитися.

BT 85
Самоклеюча бітумно-полімерна 
мембрана



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативни-
ми документами. У разі використання матеріалу в інших умо-
вах необхідно самостійно провести випробування чи зверну-
тися за консультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати у фірмовій упаковці на дерев’яних палетах у сухих
темних приміщеннях, ретельно укривати товстою тканиною
для захисту від сонячного світла. 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit BT 85 постачається в гофрованих коробках у рулонах
довжиною 10 м і шириною 1 м. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: міцна багатошарова бітумно-

полімерна мембрана, що
складається з поліетиленової
плівки високої щільності, 
липкого бітумно-полімерного
шару, захищеного антиадге-
зійною плівкою 

Товщина: 1,5 мм; 2,0 мм 
Склад липкого шару: модифікований полімерами 

бітум 
Температура розм’якшення: +110 °С 
Відносне видовження 
липкого шару: 1500% 
Межа міцності 
на розрив мембрани: 2,5 МПа 
Межа міцності на розрив 
поліетиленової плівки: 23 МПа 
Відносне 
видовження мембрани: 300% 
Липкість: 
- до основи з ґрунтовкою: 2,2 Н/мм 
- до міцної основи 

без ґрунтовки: 2,4 Н/мм
Опір проколюванню 
мембрани: 220 Н 
Водопоглинання: 
- через 24 години: 0,02% 
- через 35 днів: 0,16% 
Термостійкість: від -20 °C до +80 °С 
Здатність 
перекривати тріщини: 1,0 мм 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність мембрани Ceresit BT 85
вказаним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання та застосування, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передба-
чених технічним описом. Із моменту появи даного технічно-
го опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока міцність на розрив та опір
проколюванню
стійка до впливу хлоридів, сульфатів,
лугів та кислот слабкої концентрації
висока липкість до мінеральних 
поверхонь
термостійка
водо- та паронепроникна
зручна у роботі, наноситься 
холодним способом

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit BT 85 SR – тришарова гідроізоляційна мембрана, що
складається з липкого бітумно-полімерного шару, нанесено-
го на поліетиленову плівку високої щільності, що здатна від-
бивати сонячне світло, з одного боку, та захисну адгезійну
силіконову плівку з іншого. Мембрана Ceresit BT 85 SR вико-
ристовується для гідроізоляції горизонтальних та вертикаль-
них зовнішніх бетонних поверхонь підпірних стін, фундамен-
тів, підземних паркінгів, тунелів та ін. Для додаткового захис-
ту мембрани від механічних пошкоджень при засипанні кот-
ловану ґрунтом слід використати захисну плиту Bituboard. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та посібником з проектування, облаштування та відновлення
гідроізоляції «Системи гідроізоляції будівельних конструк-
цій, будівель та споруд Ceresit». Основа повинна бути рів-
ною, сухою та міцною, без видимих пошкоджень. Перед за-
стосуванням гідроізоляційної мембрани основу слід очисти-
ти від пилу, бруду, напливів, маслянистих речовин, паморозі
та вологи, що зменшують адгезію мембрани до основи. Мі-
неральні основи заґрунтувати ґрунтовкою Polyprime SB 
з розрахунку 1 літр на 4–6 м2 поверхні. Перед нанесенням
мембрани необхідно переконатися, що ґрунтовка висохла.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Полоси мембрани необхідної довжини нарізати на дошці за
допомогою гострого ножа (при цьому мембрану перевернути
адгезійним шаром донизу). Липким боком прикласти мембра-
ну до підготовленої основи та відклеювати далі захисну плівку;

одночасно щіткою або сухою ганчіркою притискати мембрану
до основи, рухаючись від її середини до країв, не утворюючи
складок та повітряних бульбашок. Наклеєну мембрану прика-
тати до основи за допомогою гумового валика, звертаючи
особливу увагу на щільне з'єднання країв мембрани. Ширина
бокового накладання полотен повинна бути не меншою ніж 
75 мм. Робочі інструменти відчищаються за допомогою уайт-
спіриту, нефрасу, сольвенту та інших розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +4 °C до
+45 °C та відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення мембрани
на поверхні, які сильно обігріваються, наприклад, поверхні,
що знаходяться під безпосереднім впливом прямих сонячних
променів. Не допускати попадання вологи під липкий шар.
Усі вищезазначені рекомендації ефективні при температурі
+23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах
технологічні параметри можуть змінюватись.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з виконання гідроізоляційних робіт з використанням бітумно-
полімерних матеріалів. У випадку використання матеріалу 
в умовах, не зазначених у технічному описі, слід самостійно
провести тестові випробування або звернутися за консульта-
цією до виробника (імпортера).
Роботи з нанесення матеріалів, які містять бітум, не-
обхідно виконувати з дотриманням правил техніки
безпеки та використанням індивідуальних засобів
захисту – спецодягу (комбінезон), рукавиць та за-
хисних окулярів. У разі попадання матеріалу на
шкіру необхідно негайно змити його за допомогою
тканини, змоченої в уайт-спіриті або нефрасі. У разі
контакту з чутливими ділянками, наприклад, слизо-
вою оболонкою очей, слід звернутися до лікаря по
медичну допомогу.

BT 85 SR
Бітумна самоклейка гідроізоляційна мембрана
з підвищеною стійкістю до УФ-випромінювання



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ЗБЕРІГАННЯ
Рулони Ceresit BT 85 SR слід зберігати у затемнених провіт-
рюваних приміщеннях у вертикальному положенні на де-
рев’яних піддонах. При зберіганні захищати від прямих со-
нячних променів та впливу екстремальних температур. Реко-
мендована температура зберігання – не вище +25 °C. Термін
зберігання – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на
упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Мембрани Ceresit BT 85 SR постачаються в рулонах довжи-
ною 10 м та шириною 1 м у гофрованих коробках.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: міцна багатошарова мем-

брана, що складається 
з бітумно-полімерної компо-
зиції, нанесеної на поліети-
ленову плівку високої щіль-
ності з захисною адгезійною
силіконовою плівкою

Довжина рулону: 10 м 
Ширина рулону: 1 м 
Товщина: 1,5 мм 
Склад липкого шару: бітум, модифікований полі-

мерами
Температура розм’якшення: 110 °С 
Відносне видовження: >1500% 
Межа міцності на розрив плівки: 48,4 Н/мм 
Липкість:
- до основи з ґрунтовкою: 2,2 Н/мм 
Паропроникність: 0,06 г/м2 • 24 години
Опір проколюванню мембрани: 280 Н 
Здатність перекривати тріщини: до 1,0 мм

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть Ceresit BT 85 SR зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

наноситься холодним способом,
самоклеюча та проста в застосуванні 
висока липкість до вертикальних 
і горизонтальних поверхонь 
підвищена термостійкість 
стійка до впливу хлоридів, сульфатів,
лугів і кислот 
висока міцність на розрив і опір
проколюванню 
водо- та паронепроникна 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit BT 85 PVC – тришарова гідроізоляційна самоклеюча
бітумно-полімерна мембрана, що складається з поліетилено-
вої плівки високої щільності, липкого бітумно-полімерного
шару та антиадгезійної плівки. Мембрана призначена для
гідроізоляції горизонтальних і вертикальних зовнішніх бетон-
них поверхонь підземних споруд мілкого закладення – під-
пірних стін, фундаментів, паркінгів, тунелів і т. п. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і посібником із проектування, улаштування та відновлення
гідроізоляції «Системи гідроізоляції будівельних конструкцій,
будівель і споруд Ceresit». Основа має бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням гідроізоляцій-
ної мембрани основу слід очистити від пилу, напливів бетону
та розчину, масляних плям та інших речовин, що знижують
адгезію плівки до основи. 
Для ефективного використання поверхня має бути гладкою,
рівною та сухою. Основа не повинна мати гострих виступів
або раковин. У якості ґрунтовки слід використовувати 
Polyprime SB із розрахунку 1 літр на 4–6 м2. Перед на-
клеюванням мембрани ґрунтовка повинна висохнути.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Смуги мембрани нарізати на дошці за допомогою гострого
ножа (при цьому мембрана повинна бути перевернута анти-

адгезійним шаром униз). У кутах і по краях спочатку слід на-
клеїти Ceresit BT 21 шириною 30 см у якості підсилювального
шару. На стінах гідроізоляційну плівку наклеюють вертикаль-
но зверху вниз. 
Від початку відрізаної мембрани на 1 м довжини відклеїти за-
хисну плівку та згорнути її в рулон. Липкою стороною при-
класти мембрану до підготовленої основи та відклеювати за-
хисну плівку далі; одночасно щіткою чи сухою ганчіркою
притискати мембрану до основи, рухаючись від її середини
до країв, не допускаючи складок і повітряних пухирів. На-
клеєну плівку прикоткувати до основи гумовим валиком, ре-
тельно притискаючи вигини та краї плівки. При гідроізоляції
терас мембрана наклеюється у 2 шари. На вертикальних по-
верхнях верхній край плівки механічно закріплюється мета-
левою смугою за допомогою дюбелів.
Для захисту від пошкоджень мембрану необхідно обшити
дренажними чи волокнистими плитами так, щоб вони не осі-
дали під час ущільнення ґрунту при зворотному засипанні
котловану. Котлован необхідно засипати протягом 72 годин
після завершення робіт із улаштування гідроізоляції. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С і відносній вологості повітря не більше 80%. При ви-
конанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення плівки на по-
верхні, які сильно нагріваються (наприклад, поверхні, що
знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних
променів). Не допускати потрапляння вологи під липкий шар. 
Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
повітря +23 °С і відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативни-
ми документами. У разі використання матеріалу в інших умо-
вах необхідно самостійно провести випробування чи зверну-
тися за консультацією до виробника. 

BT 85 PVC
Самоклеюча бітумно-полімерна 
мембрана підвищеної міцності
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ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати у фірмовій упаковці на дерев’яних палетах у сухих
темних приміщеннях, захищати від сонячного світла. 

УТИЛІЗАЦІЯ 
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА 
Ceresit BT 85 PVC постачається в гофрованих коробках у ру-
лонах довжиною 10 м і шириною 1 м. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: міцна багатошарова бітумно-

полімерна мембрана, що
складається з поліетиленової
плівки високої щільності, 
липкого бітумно-полімерного
шару, захищеного антиадге-
зійною плівкою 

Товщина: 
- мембрани: 1,8 мм; 2,3 мм 
- плівки: 0,38 мм 
Склад липкого шару: модифікований полімерами

бітум 
Температура розм’якшення: +110 °С 
Відносне видовження 
липкого шару: 1500% 
Межа міцності на розрив мембрани: 
- у поздовжньому напрямку: 20 МПа 
- у поперечному напрямку: 16 МПа 
Відносне видовження мембрани: 
- у поздовжньому напрямку: 250% 
- у поперечному напрямку: 200% 
Липкість: 
- до основи: більше 3,5 Н/мм 
- до міцної основи 

(бетон, метал): більше 3,5 Н/мм 
Опір проколюванню мембрани: 480 Н 
Водопоглинання: 
- через 24 години: 0,14% 
- через 35 днів: 0,16% 
Температура експлуатації: від -20 °C до +80 °С 
Здатність 
перекривати тріщини: 1,0 мм 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність мембрани Ceresit BT 85 PVС
вказаним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання та застосування, наведе-
них у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передба-
чених технічним описом. Із моменту появи даного технічно-
го опису всі попередні стають недійсними. 



ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
стійка до ударних навантажень
морозостійка
паропроникна
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 35 (пігментована) призначена для де-
коративного оздоблення  бетонних, цегляних оштукатурених
основ усередині та зовні будівель, а також для використання
при улаштуванні систем теплоізоляції фасадів.
Штукатурка Ceresit CT 35 (під фарбування) передбачає по-
дальше фарбування акриловими, силікатними, силіконовими
та іншими фарбами як на водній основі, так і на органічних
розчинниках.
Можливе отримання різноманітних «короїдних» фактур.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без ви-
димих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки основу
очищують від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин,
що знижують адгезію розчину до основи.
Зовні будівель
Основи (вік не менше 28 діб) із міцних цементно-піщаних 
і цементно-вапняних штукатурок, а також бетону обробити
ґрунтівною фарбою Ceresit CT 16. Неміцні основи та основи з
високим водопоглинанням (гігроскопічністю) обробити ґрун-
товкою Ceresit СТ 17, а потім покрити ґрунтівною фарбою Ce-
resit CT 16.
Усередині будівель
Гіпсові основи, основи з неміцних цементно-вапняних, цемент-
но-піщаних штукатурок і гіпсокартонних плит потрібно попе-
редньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а після її пов-
ного висихання – покрити ґрунтівною фарбою Ceresit СТ 16.
Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ре-
тельно видалити. Покриття з масляних і полімерних фарб
потрібно видалити механічним шляхом чи за допомогою
розчинника.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від 
+15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,20–0,21 л води на 1 кг су-

хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою або
мішалки. Потім розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чо-
го знову перемішати. Використання розчинової суміші можливе
протягом 60 хвилин. Рекомендується наносити штукатурку на
основу, використовуючи шпатель, терку або напівтерок із не-
ржавіючої сталі. Штукатурка наноситься на основу товщиною
5–6 мм. Потім формується товщина шару покриття відповідно
до розміру зерна; при цьому інструмент необхідно тримати під
кутом 50° до оброблюваної поверхні, знімаючи зайву розчи-
нову суміш до появи численних розривів. Після того як розчи-
нова суміш перестає липнути до пальців (від 5 до 30 хвилин 
у залежності від основи та умов застосування), слід за допомо-
гою пластикової або дерев'яної терки почати формування фак-
тури. В залежності від часу витримки фактури, інтенсивності та
напрямку руху терки можна отримати горизонтальні, верти-
кальні, кругові та перехресні заглиблення. При виконанні робіт
із формування фактури інструмент необхідно тримати пара-
лельно оброблюваній поверхні. Після формування фактури че-
рез 72 години поверхню можна фарбувати фарбами на водній
основі, через 7 днів – на основі органічних розчинників.
Під час роботи забороняється використовувати іржаві інстру-
менти та посуд. Залишки розчинової суміші видаляють за до-
помогою води. Затверділий розчин можна видалити тільки ме-
ханічним шляхом.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 35
Штукатурка декоративна «короїд»
Полімерцементна розчинова суміш для створення тонкошарових фактурних 
покриттів усередині та зовні будівель.
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ПРИМІТКИ
Штукатурку Ceresit CT 35 не рекомендується застосовувати
для оздоблення цоколю і забороняється змішувати з іншими
матеріалами (фарбами, штукатурками та ін.). 
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при темпе-
ратурі +20 ± 2 °C та відносній вологості повітря 55 ± 5%. В
інших умовах час утворення кірки, тужавлення та твердіння
розчинової суміші може змінитися.
Суміш містить цемент і при взаємодії з водою дає
лужну реакцію, тому під час роботи необхідно захи-
щати шкіру та очі. У випадку потрапляння розчино-
вої суміші в очі слід негайно промити їх водою та
звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при
роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати
матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці, і воду з одного
джерела.
Роботи на одній площині потрібно виконувати безперервно.
Якщо необхідно зробити перерву в роботі, слід приклеїти лип-
ку стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, на-
нести на неї штукатурку та надати їй фактури. Після робіт слід
одразу ж видалити стрічку разом із залишками свіжої штука-
турки. 
При виконанні зовнішніх робіт потрібно уникати нанесення
штукатурки на поверхні, які сильно обігріваються (наприклад,
поверхні, що перебувають безпосередньо під впливом прямих
сонячних променів). 
Свіжу штукатурку протягом 3 днів потрібно захищати від до-
щу, а також надмірного пересихання та мінусових температур.
Для цього будівельне риштовання слід прикрити сіткою або
фольгою. У випадку використання матеріалу в умовах, не роз-
глянутих у цьому технічному описі, потрібно самостійно про-
вести випробування чи звернутися за консультацією до вироб-
ника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 35 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімерцементна суміш

із мінеральними напов-
нювачами та модифіка-
торами

Витрата води для приготування
розчинової суміші: 5,0–5,25 л води 

на 25 кг сухої суміші
Час використання розчинової 
суміші: до 60 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Морозостійкість: не менше 75 циклів
Коефіцієнт водопоглинання: 0,5 кг/(м2•год0,5)
Адгезія до бетону після витриму-
вання у повітряно-сухих умовах: не менше 0,5 МПа
Паропроникність: не менше 

0,05 мг/(м•год•Па)
Витрата* сухої суміші:
- зерно 2,0 мм: близько 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм: близько 3,5 кг/м2

- зерно 3,5 мм: близько 4,9 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 35 Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 35 вка-
заним технічним характеристикам при дотриманні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також за
його застосування з іншою метою та в умовах, не передбаче-
них цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
стійка до ударних навантажень
паропроникна
легко наноситься на поверхню  
конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 137 (пігментована) призначена для
декоративного оздоблення поверхонь бетонних, цегляних
оштукатурених основ усередині та зовні будівель, а також
застосування при улаштуванні систем теплоізоляції фасадів.
Штукатурка Ceresit CT 137 (під фарбування) передбачає по-
дальше фарбування акриловими, силікатними, силіконовими
та іншими фарбами як на водній основі, так і на основі орга-
нічних розчинників.
Можливе отримання різноманітних «камінцевих» фактур.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міц-
ною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням штука-
турки основу слід очистити від пилу, напливів, масляних плям
та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи. 
Усередині будівель
Гіпсові основи (вологість менше 1%), основи з неміцних це-
ментно-вапняних і це-ментно-пі ща них штукатурок, а також
гіпсокартонних і деревостружкових плит необхідно поперед-
ньо заґрунтувати ґрунтуючою фарбою Ceresit СТ 16 і витри-
мати до її повного висихання.
Малярні покриття з клейових і вапняних фарб слід ретельно
видалити, а поверхню заґрунтувати Ceresit CT 16. Покриття
з масляних та полімерних фарб необхідно видалити меха-
нічним шляхом чи з допомогою розчинника, а потім усю по-
верхню обробити ґрунтуючою фарбою Ceresit CT 16.
Зовні будівель
Міцні, щільні цементно-піщані та цементно-вапняні штукатур-
ки (вік не менше 28 діб) перед нанесенням Ceresit CT 137 слід
попередньо обробити ґрунтуючою фарбою Ceresit CT 16. Не-
міцні основи та основи з високим водопоглинанням необхідно
попередньо обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а потім, че-
рез 4 години, нанести шар ґрунтуючої фарби Ceresit CT 16. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води
від +15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,20–0,21 л води на
1 кг сухої суміші (зерно 1,5 мм) або 0,17–0,19 л води на
1 кг сухої суміші (зерно 2,5 мм) і перемішати до отриман-
ня однорідної маси без грудок за допомогою низькообер-
тового дриля з насадкою чи мішалки. Потім розчинову су-
міш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Ви-
користання розчинової суміші можливе протягом 60 хви-
лин. Ceresit CT 137 слід наносити на основу, використо-
вуючи шпатель, терку чи напівтерок із нержавіючої сталі,
шаром товщиною 3–5 мм. Потім слід сформувати товщину
шару покриття, котра відповідає розміру зерна (1,5 або
2,5 мм); при цьому інструмент необхідно тримати під ку-
том 50° до оброблюваної поверхні, знімаючи зайву роз-
чинову суміш. Із початком тужавлення необхідно за допо-
могою чистої сталевої чи пластикової терки почати ви-
гладжування поверхні. Залежно від часу витримки штука-
турки, інтенсивності та напряму руху терки можна отри-
мати різноманітні «камінцеві» фактури. Після формування
фактури через 72 години поверхню можна фарбувати
фарбами на водній основі, через 7 діб – на основі орга-
нічних розчинників.

СТ 137
Штукатурка «камінцева» 
Полімерцементна розчинова суміш для виконання декоративного тонкошаро-
вого оздоблення «камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

При роботі не можна використовувати іржаві інструменти та
посуд. Залишки розчинової суміші слід видалити за допомо-
гою води. Затверділий розчин можна видалити механічним
шляхом.

ПРИМІТКИ
Штукатурку Ceresit СТ 137 не рекомендується застосовувати
для оздоблення цоколю та не можна змішувати з іншими ма-
теріалами (фарбами, штукатурками тощо).
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі показники якості та рекомендації, викладені 
в технічному описі, правильні при температурі навколишньо-
го середовища +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря 55 ±
5%. В інших умовах час утворення кірки, тужавлення та
тверднення розчинової суміші може змінитися. Штукатур-
ка Ceresit СТ 137 містить цемент і при взаємодії з во-
дою дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно
захищати очі та шкіру. У випадку потрапляння су-
міші в очі слід одразу ж промити їх водою та звер-
нутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Роботи на одній площині слід виконувати безперервно. У ви-
падку перерви в роботі необхідно приклеїти липку стрічку
вздовж лінії, де заплановано завершити роботу, нанести на
неї штукатурку та надати їй бажаної фактури. Після робіт од-
разу ж видалити стрічку разом із залишками свіжої штука-
турки. По можливості слід уникати горизонтальних швів. 
При виконанні зовнішніх робіт потрібно уникати нанесення
штукатурки на поверхні, що сильно нагріваються (наприклад,
поверхні, що перебувають під впливом прямих сонячних про-
менів). 
Свіжу штукатурку необхідно протягом 3 днів захищати від до-
щу, надмірного пересихання та мінусових температур. Із цією
метою будівельне риштування слід прикрити сіткою або фоль-
гою. Окрім вищенаведеної інформації про застосування шту-
катурки Ceresit CT 137, під час роботи з нею необхідно керу-
ватися чинною нормативною документацією. У випадку вико-
ристання матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому техніч-
ному описі, потрібно самостійно провести випробування чи
звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 137 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімерцементна суміш із мі-

неральними наповнювачами
та модифікаторами

Витрата води для приготування 
розчинової суміші:
- зерно 1,5 мм: 5,0–5,6 л води 

на 25 кг сухої суміші
- зерно 2,5 мм: 4,3–4,7 л води 

на 25 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші: не менше 60 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 75 циклів
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,5 кг/(м2•год0,5)
Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м•год•Па)
Витрата* сухої суміші:
- зерно 1,5 мм: близько 2,25 кг/м2

- зерно 2,5 мм: близько 4,2 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 137 Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 137
зазначеним технічним характеристикам при дотриманні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нанесен-
ня, котрі наведені в цьому описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання суміші, а також за її
застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених
цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.



ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
стійка до ударних навантажень
гідрофобна
паропроникна
легко наноситься на поверхню 
конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 36 призначена для декоративного
структурного оздоблення бетонних, підготовлених цегляних,
оштукатурених основ усередині та зовні будівель, а також
використання при улаштуванні систем теплоізоляції фасадів.
Можливе отримання різноманітних фактур.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без ви-
димих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки основу
слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речо-
вин, що знижують адгезію розчину до основи.
Усередині будівель
Гіпсові основи, основи з неміцних цементно-вапняних і це-
ментно-піщаних штукатурок, а також гіпсокартонних плит
потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit СТ 17,
а після її повного висихання (через 4 години) покрити ґрун-
тівною фарбою Ceresit СТ 16.
Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ретельно
видалити. Покриття з масляних і полімерних фарб потрібно ви-
далити механічним шляхом чи за допомогою розчинника.
Зовні будівель
Основи з міцних цементно-піщаних і цементно-вапняних
штукатурок, а також бетону попередньо обробляють ґрунтів-
ною фарбою Ceresit CT 16. Неміцні основи та основи з висо-
ким водопоглинанням (гігроскопічністю) ґрунтують ґрунтов-
кою Ceresit СТ 17, а потім обробляють ґрунтівною фарбою
Ceresit CT 16.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,20–0,23 л води на 1 кг су-

хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою
або мішалки. Потім розчинову суміш витримати 5 хвилин,
після чого знову перемішати. Використання розчинової сумі-
ші можливе протягом 60 хвилин. Ceresit CT 36 слід наносити
на основу, використовуючи шпатель, терку або напівтерок із
нержавіючої сталі, шаром товщиною 5–6 мм. Після нанесен-
ня штукатурки необхідно почати формування вибраної фак-
тури. В залежності від часу, інтенсивності та напрямку руху
обраного інструмента можна отримати різноманітні факту-
ри. Формувати фактуру слід за допомогою шпателя, лопат-
ки, терки, щітки, пляшки або іншого інструмента.
Під час роботи забороняється використовувати іржаві ін-
струменти та посуд. Залишки розчинової суміші слід видали-
ти за допомогою води. Затверділий розчин можна видалити
тільки механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Штукатурку Ceresit CT 36 не рекомендується застосовувати
для оздоблення цоколю та забороняється змішувати з інши-
ми матеріалами (фарбами, штукатурками тощо). 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 36
Штукатурка декоративна 
структурна біла
Розчинова суміш для виконання декоративного тонкошарового оздоблення
всередині та зовні будівель (зерно 2 мм).



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефективні за нор-
мальних кліматичних умов  (температура +20 °C та відносна
вологість повітря 60%). В інших умовах час утворення кірки,
тужавлення та твердіння може змінитися. 
Штукатурка Ceresit CT 36 містить цемент і при взає-
модії з водою дає лужну реакцію, тому під час ро-
боти необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння суміші в очі слід негайно промити їх
водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при
роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати
матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці, і воду з одно-
го джерела.
Роботи на одній площині поверхні потрібно виконувати без-
перервно, дотримуючись правила нанесення «вологе на во-
логе». У випадку перерви в роботі слід приклеїти липку стріч-
ку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести на
неї штукатурку і надати їй фактури. Після робіт слід одразу
видалити стрічку разом із залишками свіжої штукатурки. По
можливості необхідно уникати горизонтальних швів.
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення шту-
катурки на поверхні, які сильно обігріваються (наприклад,
поверхні, що перебувають безпосередньо під впливом пря-
мих сонячних променів). 
Свіжу штукатурку протягом 3 днів потрібно захищати від до-
щових опадів, надмірного пересихання та мінусових темпе-
ратур. Для цього будівельне риштування слід прикрити сіт-
кою або фольгою. У випадку використання матеріалу в умо-
вах, не розглянутих у цьому технічному описі, потрібно са-
мостійно провести випробування чи звернутися за консуль-
тацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 36 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімерцементна 

суміш із мінеральними
наповнювачами та
модифікаторами

Витрата води для приготування
розчинової суміші: 5,0–5,75 л води

на 25 кг сухої суміші

Час використання розчинової суміші: до 60 хвилин

Температура застосування
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C

Адгезія до всіх основ згідно зі 
сферою застосування: не менше 0,5 МПа

Морозостійкість: не менше 75 циклів

Коефіцієнт водопоглинання: 0,5 кг/(м2 • год0,5)

Паропроникність: не менше 
0,05 мг/(м• год • Па)

Витрата розчинової суміші: від 2,0 до 5,0 кг/м2

(залежно від 
інструмента та 
способу формування 
фактури)

Ceresit CT 36 Ц.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 36
вказаним технічним характеристикам при дотриманні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нанесен-
ня, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе
відповідальності за неправильне використання штукатурки, 
а також за її застосування з метою та в умовах, не передба-
чених цим описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
стійка до ударних навантажень
гідрофобна (водонепроникна)
еластична
легко наноситься на поверхню
конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit СТ 60 призначена для декоративно-
го оздоблення поверхонь бетонних, підготовлених цег-
ляних, оштукатурених основ усередині та зовні будівель
і використання в системах теплоізоляції фасадів. Також
застосовується всередині приміщень по основах із гіпсу,
гіпсокартону, деревостружкових плит (після їх обробки
ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер та ґрунтівною фарбою
Ceresit CT 16). Штукатурку Ceresit СТ 60 не можна вико-
ристовувати для оздоблення цоколю.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною,
без видимих ушкоджень. Перед застосуванням штука-
турки основу очищають від пилу, напливів, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до
основи. За необхідності основу потрібно вирівняти (на-
приклад, за допомогою Ceresit СТ 29).
Зовні будівель
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні шту-
катурки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік не мен-
ше 3 місяців, вологість 4%), міцні розчини для мурування з
високою адгезією до основи (вік не менше 28 діб) перед
нанесенням штукатурки попередньо обробляють ґрунтів-
ною фарбою Ceresit CT 16. Неміцні основи та основи з ви-
сокою вбирною здатністю слід попередньо обробити
ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а потім, через 4 години, нанести
шар Ceresit CT 16. Штукатурку нанести після повного ви-
сихання Ceresit СТ 16.
Усередині будівель
Гіпсові основи з вологістю менше 1% та основи із сильно-
поглинаючих цементно-вапняних і цемент    но-піщаних
штукатурок потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтов-

кою Ceresit СТ 17 супер, а потім нанести Ceresit СТ 16 
і витримати до повного висихання.
Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ре-
тельно видалити, поверхню заґрунтувати Ceresit CT 16.
Покриття з масляних і полімерних фарб потрібно вида-
лити механічним шляхом чи за допомогою розчинника,
а потім усю поверхню обробити ґрунтівною фарбою
Ceresit CT 16.
Ceresit CT 16 рекомендується застосовувати в кольорі,
наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов ви-
користання консистенцію суміші можна змінити, додав-
ши невелику кількість чистої води (не більше 150 мл на
25 кг маси) і знову перемішавши. Заборонено викори-
стання ємностей та інструментів, що іржавіють.
Ceresit CT 60 рівномірно нанести на основу сталевою
теркою під кутом 60° до поверхні. Товщина нанесеного
шару має відповідати розміру зерен заповнювача. Після
того як нанесене покриття припинить прилипати до ін-
струмента, можна формувати фактуру поверхні штука-
турки пластмасовою теркою. Однорідну фактуру по-
верхні у вигляді густо укладених зерен крихт формують

СТ 60
Штукатурка декоративна 
акрилова «камінцева»
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь 
«камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель.
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круговими рухами пластмасової терки. Терку при цьому
тримають паралельно поверхні, яку обробляють.
Роботи на одній площині потрібно виконувати безпе-
рервно. Якщо необхідно перервати роботу, слід приклеї-
ти липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, на-
нести на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім
стрічку видаляють разом із залишками свіжої штукатур-
ки. Після перерви слід продовжити роботу з указаного
місця. Край нанесеної раніше штукатурки закрити лип-
кою стрічкою, яку після закінчення роботи на новій ді-
лянці треба видалити.
У період формування фактури поверхні та висихання
штукатурки її не можна зволожувати. Штукатурку, що 
у процесі нанесення потрапила на інші поверхні та не
затверділа, можна змити водою. Затверділу штукатурку
можна видалити лише механічним способом.
Термін повного висихання штукатурки – 3 тижні.

ПРИМІТКИ
Штукатурку Ceresit СТ 60 не можна змішувати з іншими
матеріалами (фарбами, штукатурками тощо). Роботи
необхідно виконувати в сухих умовах при відносній во-
логості повітря не вище 80% та температурі основи від
+5 °С до +30 °С. Усі вищенаведені рекомендації ефек-
тивні при температурі +20 °С і відносній вологості повіт-
ря 60%. За інших умов термін висихання штукатурки мо-
же змінитися. 
При роботі зі штукатуркою Ceresit СТ 60 необхід-
но захищати очі та шкіру. У разі потрапляння
штукатурки в очі слід негайно промити їх водою
та звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано
при роботі на однорідних і великих поверхнях викори-
стовувати матеріали з однієї партії, вказаної на упаков-
ці, та воду з одного джерела. 
Роботи на одній поверхні потрібно виконувати безпе-
рервно, дотримуючись правила нанесення «мокре на
мокре». При виконанні зовнішніх робіт слід уникати на-
несення штукатурки на поверхні, які сильно обігрівають-
ся (наприклад, поверхні, що перебувають безпосеред-
ньо під впливом прямих сонячних променів). 
Свіжу штукатурку протягом 3 днів потрібно захищати від
дощу, надмірного пересихання та мінусових темпера-
тур. Для цього будівельне риштовання слід прикрити сіт-
кою або фольгою. 
Крім вищезазначеної інформації щодо використання
Ceresit СТ 60, необхідно керуватися чинною норматив-
ною документацією. При використанні матеріалу в умо-
вах, що не були розглянуті в цьому технічному описі, слід
самостійно провести його випробування або звернутися
за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, у сухих приміщеннях 
з температурою від +5 °C до +30 °C — 18 місяців від дати
виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти від замо-
рожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit СТ 60 фасується у пластикові ємності
по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних

смол із мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами

Густина: близько 1,6 кг/дм3

Температура основи при 
використанні штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стійкість до впливу дощу: через 24 години
Термін утворення
поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd:
- зерно 1,0 мм: 0,24 м
- зерно 1,5 мм: 0,25 м
- зерно 2,5 мм: 0,27 м
Коефіцієнт волого-
поглинання, не більше: 0,15 кг/м2 • год0,5

Адгезія до бетону
(у сухих та вологих 
умовах), не менше: 0,3 МПа
Витрата* Ceresit СТ 60:
- зерно 1,0 мм: від 1,7 до 2,0 кг/м2

- зерно 1,5 мм: від 2,5 до 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм: від 3,9 до 4,2 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 60
вказаним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нане-
сення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання штукатурки, а та-
кож за її застосування з іншою метою та в умовах, не пе-
редбачених цим описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
стійка до ударних навантажень
гідрофобна (водонепроникна)
еластична
легко наноситься на поверхню 
  конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit СТ 63 призначена для декоративно-
го оздоблення поверхонь бетонних, підготовлених цег-
ляних, оштукатурених основ усередині та зовні будівель
і використання в системах теплоізоляції фасадів. Також за-
стосовується всередині приміщень по основах із гіпсу, гіп-
сокартону, деревостружкових плит (після їх обробки ґрун-
товкою Ceresit CT 17 і ґрунтівною фарбою Ceresit CT 16).
Штукатурку Ceresit СТ 63 не можна використовувати  для
оздоблення цоколю.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною,
без видимих ушкоджень. Перед застосуванням штука-
турки основу очищають від пилу, напливів, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до
основи. За необхідності основи потрібно вирівняти (на-
приклад, за допомогою Ceresit СТ 29).
Зовні будівель
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні шту-
катурки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік не
менше 3 місяців, вологість 4%), міцні розчини для муру-
вання з високою адгезією до основи (вік не менше 28
діб) перед нанесенням штукатурки попередньо оброби-
ти ґрунтівною фарбою Ceresit CT 16. Неміцні основи та
основи з високою вбирною здатністю слід попередньо
обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а потім, через 4 го-
дини, нанести шар Ceresit CT 16. Штукатурку нанести піс-
ля повного висихання Ceresit СТ 16.
Усередині будівель
Гіпсові основи з вологістю менше 1% та основи із силь-
новбирних цементно-вапняних і цементно-піщаних шту-
катурок потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою

Ceresit СТ 17, а потім нанести Ceresit СТ 16 і витримати
до повного висихання.
Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ре-
тельно видалити, поверхню заґрунтувати Ceresit CT 16.
Покриття з масляних і полімерних фарб потрібно вида-
лити механічним шляхом чи за допомогою розчинника, 
а потім усю поверхню обробити ґрунтівною фарбою Ce-
resit CT 16.
Ceresit CT 16 рекомендується застосовувати в кольорі,
наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов ви-
користання консистенцію суміші можна змінити, додав-
ши невелику кількість чистої води (не більше 150 мл на
25 кг маси) і знову перемішавши. Заборонено викорис-
тання ємностей та інструментів, що іржавіють.
Ceresit CT 63 рівномірно нанести на основу сталевою
теркою під кутом 60° до поверхні. Товщина нанесеного
шару має відповідати розміру зерен заповнювача. Після
того як нанесене покриття припинить прилипати до ін-
струмента, можна формувати фактуру поверхні штука-
турки пластмасовою теркою. Залежно від часу, інтенсив-
ності й траєкторії руху терки можна отримати горизон-
тальні, вертикальні, кругові та перехресні заглиблення.

СТ 63
Штукатурка декоративна 
акрилова «короїд» 
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь 
«короїдною» фактурою всередині та зовні будівель (зерно 3 мм).
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Роботи на одній площині потрібно виконувати безперер-
вно. Якщо необхідно перервати роботу, слід приклеїти
липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, на-
нести на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім
стрічку видаляють разом із залишками свіжої штукатур-
ки. Після перерви слід продовжити роботу з указаного
місця. Край нанесеної раніше штукатурки закрити лип-
кою стрічкою, яку після закінчення роботи на новій ді-
лянці треба видалити.
У період формування фактури поверхні та висихання
штукатурки її не можна зволожувати. Штукатурку, що 
в процесі нанесення потрапила на інші поверхні та не за-
тверділа, можна змити водою. Затверділу штукатурку
можна видалити лише механічним способом.
Термін повного висихання штукатурки – 3 тижні.

ПРИМІТКИ
Штукатурку Ceresit СТ 63 не можна змішувати з іншими
матеріалами (фарбами, штукатурками тощо).
Роботи необхідно виконувати в сухих умовах при від-
носній вологості повітря не вище 80% та температурі ос-
нови від +5 °С до +30 °С. Всі вищенаведені рекоменда-
ції ефективні при температурі +20 °С і відносній воло-
гості повітря 60%. За інших умов термін висихання шту-
катурки може змінитися. 
При роботі зі штукатуркою Ceresit СТ 63 необхід-
но захищати очі та шкіру. У разі потрапляння
штукатурки в очі слід негайно промити їх водою
та звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано
при роботі на однорідних і великих поверхнях викорис-
товувати матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці,
та воду з одного джерела. 
Роботи на одній поверхні потрібно виконувати безперер-
вно, дотримуючись правила нанесення «мокре на мокре».
При виконанні зовнішніх робіт потрібно уникати нане-
сення штукатурки на поверхні, які сильно обігріваються
(наприклад, поверхні, що перебувають безпосередньо
під впливом прямих сонячних променів). 
Свіжу штукатурку протягом 3 днів потрібно захищати від
дощу, надмірного пересихання та мінусових темпера-
тур. Для цього будівельне риштовання потрібно прикри-
ти сіткою або фольгою. 
Крім вищезазначеної інформації щодо використання 
Ceresit СТ 63, необхідно керуватися чинною норматив-
ною документацією. При використанні матеріалу в умо-
вах, не розглянутих у цьому технічному описі, потрібно
самостійно провести випробування чи звернутися за
консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у сухих приміщеннях 
з температурою від +5 °C до +30 °C – 18 місяців від дати
виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти від замо-
рожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit СТ 63 фасується у пластикові ємнос-
ті по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних 

смол із мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами

Густина: близько 1,6 кг/дм3

Температура основи при
використанні штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стійкість до впливу дощу: через 24 години
Термін утворення
поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Коефіцієнт волого-
поглинання, не більше: 0,15 кг/м2 • год0,5

Адгезія до бетону
(у сухих та вологих 
умовах), не менше: 0,3 МПа
Витрата* Ceresit СТ 63: від 4,2 до 4,5 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 63
вказаним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нане-
сення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання штукатурки, а та-
кож за її застосування з іншою метою та в умовах, не пе-
редбачених цим описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
стійка до атмосферних впливів
стійка до ударних навантажень
гідрофобна (водонепроникна)
еластична
легко наноситься на поверхню 
конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit СТ 64 призначена для декоративного
оздоблення поверхонь бетонних, підготовлених цегляних,
оштукатурених основ усередині та зовні будівель і вико-
ристання в системах теплоізоляції фасадів. Також застосо-
вується всередині приміщень по основах із гіпсу, гіпсокар-
тону, деревостружкових плит (після їх обробки ґрунтов-
кою Ceresit CT 17 і ґрунтівною фарбою Ceresit CT 16).
Штукатурку Ceresit СТ 64 не можна використовувати  для
оздоблення цоколю.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-
87 і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою і міц -
ною, без ви ди мих уш ко джень. Пе ред за стос уван ням
шту ка тур ки ос но ву очи ща ють від пи лу, на пли вів, ма сля -
них плям та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію роз чи -
ну до ос но ви. За необхід но сті ос но ву пот ріб но ви рів ня ти
(на при клад, за до по мо гою Ce re sit СТ 29).
Зов ні бу ді вель
Міц ні та щіль ні це мент но-пі ща ні й це мент но-вап ня ні шту -
ка тур ки (вік не мен ше 14 діб), бе тон ні ос но ви (вік не мен -
ше 3 мі ся ців, во ло гість 4%), міц ні роз чи ни для му ру ван ня 
з ви со кою ад ге зі єю до ос но ви (вік не менше 28 діб) пе ред
на не сен ням шту ка тур ки по пе редньо об ро бити ґрунтівною
фарбою Ce re sit CT 16. Не міц ні ос но ви та ос но ви з ви со -
кою вбир ною здат ні стю слід по пе редньо об ро би ти ґрун -
тов кою Ce re sit СТ 17, а по тім, че рез 4 го ди ни, на не сти шар
Ce re sit CT 16. Шту ка тур ку на нести пі сля пов но го ви си хан -
ня Ce re sit СТ 16.
Усе ре ди ні бу ді вель
Гіп со ві ос но ви з во ло гі стю мен ше 1% та ос но ви із силь-
новбирних це мент но-вап ня них і це мент но-пі ща них шту -
ка ту рок пот ріб но по пе редньо заґрун ту ва ти ґрун тов кою
Ce re sit СТ 17, а по тім на не сти Ce re sit СТ 16 і ви три ма ти
до пов но го ви си хан ня.

Ма ляр ні по крит тя з кле йо вих та вап ня них фарб слід ре -
тель но ви да ли ти, по верх ню заґрун ту ва ти Ce re sit CT 16.
По крит тя з ма сля них і по лі мер них фарб пот ріб но ви да -
ли ти ме ха ніч ним шля хом чи за до по мо гою роз чин ни ка, 
а по тім усю по верх ню об ро би ти ґрун тівною фарбою
Ce re sit CT 16.
Ce re sit CT 16 ре ко мен ду єть ся за сто со ву ва ти в кольо рі,
на бли же но му до кольо ру шту ка тур ки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст єм но сті ре тель но пе ре мі ша ти. Зал еж но від умов ви -
ко ри стан ня кон си стен цію су мі ші мож на змі ни ти, до дав -
ши не ве ли ку кіль кість чи стої во ди (не біль ше 150 мл на
25 кг ма си) і зно ву пе ре мі шав ши. Забо ро не но ви ко ри -
стан ня єм но стей та ін стру мен тів, що ір жа віють.
Ce re sit CT 64 рів но мір но на нести на ос но ву сталевою
теркою під ку том 60° до по верх ні. Тов щи на нанесеного
ша ру має від по ві да ти роз мі ру зе рен за пов ню ва ча. Пі сля
то го як на не се не по крит тя при пи нить при ли па ти до ін -
стру мен та, мо жна фор му вати фактуру по верх ні шту ка -
тур ки пласт ма со вою теркою. Зал еж но від ча су, ін тен сив -
но сті й траєк то рії ру ху тер ки мож на от ри ма ти го ри зон -
таль ні, вер ти каль ні, кру го ві та пе рех рес ні за гли блен ня.
Ро бо ти на од ній пло щи ні пот ріб но ви ко ну ва ти без пе -
рервно. Як що необхід но пе рер ва ти ро бо ту, слід при-

СТ 64
Шту ка тур ка де ко ра тив на 
ак ри ло ва «ко ро їд» 
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення 
«короїдною» фактурою всередині та зовні будівель (зерно 2 мм).
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кле ї ти лип ку стріч ку вздовж лі нії, де за кін чу ють ся ро бо ти,
на не сти на неї шту ка тур ку та на да ти їй фак ту ри. По тім
стріч ку ви да ля ють ра зом із за лиш ка ми сві жої шту ка тур -
ки. Пі сля пе рер ви слід про дов жи ти ро бо ту з ука за но го
міс ця. Край на не се ної ра ні ше шту ка тур ки зак ри ти лип -
кою стріч кою, яку пі сля за кін чен ня ро бо ти на но вій ді лян -
ці тре ба ви да ли ти.
У пе ріод фор му ван ня фак ту ри по верх ні та ви си хан ня
шту ка тур ки її не мож на зво ло жу ва ти. Шту ка тур ку, що 
у про це сі на не сен ня по тра пи ла на ін ші по верх ні та не
затверділа, мож на зми ти во дою. Затверді лу шту ка тур -
ку мож на ви да ли ти ли ше ме ха ніч ним спо со бом.
Тер мін пов но го ви си хан ня шту ка тур ки – 3 тиж ні.

ПРИМІТКИ
Штукатурку Ceresit СТ 64 не можна змішувати з іншими
матеріалами (фарбами, штукатурками тощо).
Роботи необхідно виконувати в сухих умовах при від-
носній вологості повітря не вище 80% та температурі ос-
нови від +5 °С до +30 °С. Всі вищенаведені рекоменда-
ції ефективні при температурі +20 °С і відносній волого-
сті повітря 60%. За інших умов термін висихання штука-
турки може змінитися. 
При роботі зі штукатуркою Ceresit СТ 64 необхід-
но захищати очі та шкіру. У разі потрапляння
штукатурки в очі слід негайно промити їх водою
та звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен до ва но
при ро бо ті на од но рід них і ве ли ких по верх нях ви ко ри -
сто ву ва ти ма те рі а ли з од ні єї пар тії, вка за ної на упа ков -
ці, та во ду з од но го дже ре ла. 
Ро бо ти на од ній по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без пе -
рер вно, дот ри мую чись пра ви ла на не сен ня «мо кре на
мо кре». При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт пот ріб но уни ка ти
на не сен ня шту ка тур ки на по верх ні, які силь но обі грі ва -
ють ся (на при клад, по верх ні, що пе ре бу ва ють без по се -
редньо під впли вом пря мих со няч них про ме нів). 
Сві жу шту ка тур ку про тя гом 3 днів пот ріб но за хи ща ти від
дощу, над мір но го пе ре си хан ня та мі нус ових тем пе ра -
тур. Для цьо го бу ді вель не риш то ван ня слід при кри ти сі т-
кою або фоль гою. 
Крім вищезазначеної інформації щодо використання
Ceresit СТ 64, при роботі зі штукатуркою необхідно ке-
руватися чинною нормативною документацією. При ви-
користанні ма те рі а лу в умо вах, не роз гля ну тих у цьо му
тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо стій но про ве сти ви про -
бу ван ня чи звер ну ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕРІГАННЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці у су хих при мі щен нях 
з тем пе ра ту рою від +5 °C до +30 °C — 18 мі ся ців від да ти
ви го то влен ня, вка за ної на упа ков ці. Бе рег ти від за -
морожуван ня.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ce re sit СТ 64 фа сується у пла сти ко ві єм но сті
по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: вод на дис пер сія син те тич них 

смол із мі не раль ни ми 
на пов ню ва ча ми
та мо ди фі ка то ра ми

Гу сти на: близько 1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ви 
при використанні 
штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стій кість до впливу дощу: через 24 го ди ни
Тер мін утво рен ня
по верх не вої плів ки: близь ко 15 хви лин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Ко е фі ці єнт во ло го -
по гли нан ня, не біль ше: 0,15 кг/м2 • год0,5

Ад ге зія до бе то ну
(у су хих та во ло гих 
умо вах), не мен ше: 0,3 МПа
Ви тра та* Ceresit СТ 64: від 2,7 до 3,0 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 64
вказаним технічним характеристикам при виконанні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нане-
сення, що наведені в цьому описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання штукатурки, а та-
кож за її застосування з іншою метою та в умовах, не пе-
редбачених цим описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферного впливу
гідрофобна (водовідштовхувальна)
висока паропроникність
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 72 призначена для декоративного оз-
доблення поверхонь бетонних, цегляних, оштукатурених, гіп-
сових основ усередині та зовні будівель і використання 
в системах утеплення фасадів  .

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без
видимих ушкоджень. Перед застосуванням штукатурки осно-
ву очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхід-
ності основу потрібно вирівняти (наприклад, за допомогою
Ceresit СТ 29).
Зовні будівель
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні штука-
турки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік не менше 
3 місяців, вологість 4%), міцні розчини для мурування 
з високою адгезією до основи (вік не менше 28 діб) перед
нанесенням штукатурки попередньо обробити ґрунтівною
фарбою Ceresit CT 15 silicone. Неміцні основи та основи 
з високою вбирною здатністю слід попередньо обробити
ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а потім, через 4 години, нанести
шар Ceresit CT 15 silicone. Штукатурку нанести після пов-
ного висихання Ceresit СТ 15 silicone.
Усередині будівель
Гіпсові основи з вологістю менше 1% та основи із сильнов-
бирних цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок
потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit СТ 17,
а потім нанести Ceresit СТ 15 silicone і витримати до повного
висихання.
Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ретельно
видалити, поверхню заґрунтувати Ceresit CT 15 silicone. По-
криття з масляних і полімерних фарб потрібно видалити меха-

нічним шляхом чи за допомогою розчинника, а потім усю по-
верхню обробити ґрунтівною фарбою Ceresit CT 15 silicone.
Ceresit CT 15 silicone рекомендується застосовувати в кольо-
рі, наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст відра ретельно перемішати. Залежно від умов застосу-
вання консистенцію суміші можна змінити, додавши невелику
кількість чистої води (не більше 150 мл на 25 кг маси) і знову
перемішавши. Заборонено використовувати відра та інстру-
менти, що іржавіють. 
Штукатурку рівномірно нанести на основу сталевою теркою
під кутом 60° до поверхні. Товщина нанесеного шару має
відповідати розміру зерен заповнювача. Після того як нане-
сене покриття перестане прилипати до інструмента, можна
формувати фактуру поверхні штукатурки пластмасовою тер-
кою. Однорідну фактуру поверхні у вигляді щільно вкладе-
них зерен крихт формують круговими рухами терки. Терку
при цьому тримають паралельно оброблюваній поверхні.
Роботи на одній площині поверхні слід виконувати безперер-
вно. Якщо необхідно зробити перерву в роботі, потрібно
приклеїти липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи,
нанести на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім стріч-

CТ 72 
Штукатурка силікатна 
декоративна «камінцева» 
Для ви ко нан ня декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь
«ка мін це вою» фак ту рою все ре ди ні та зов ні бу ді вель (зер но 1,5 і 2,5 мм).
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ку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Після пе-
рерви продовжити роботу з указаного місця. Край нанесеної
раніше штукатурки закрити липкою стрічкою, яку після нане-
сення штукатурки на новій ділянці потрібно видалити.
У період формування фактури поверхні та висихання штука-
турки її не можна збризкувати водою. Інструменти та свіжі за-
бруднення слід промивати водою. Затверділу штукатурку
можна видалити тільки механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Штукатурку не можна змішувати з іншими матеріалами
(фарбами, штукатурками тощо). За необхідності штукатур-
ний шар можна фарбувати силікатною фарбою Ceresit CT 54
або силіконовою фарбою Ceresit CT 48.
Роботи слід виконувати в сухих умовах при відносній воло-
гості повітря не вище 80% і температурі основи від +5 °С до
+30 °С. В інших умовах час висихання штукатурки може змі-
нюватися. 
При роботі зі штукатуркою потрібно захищати очі
та шкіру. У випадку потрапляння штукатурки в очі
слід негайно промити їх водою та звернутися по до-
помогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен до -
ва но при ро бо ті на од но рід них і ве ли ких по верх нях
ви ко ри сто ву ва ти ма те рі а ли од ні єї пар тії, вка за ної на
упа ков ці, а та кож во ду з од но го дже ре ла. 
Ро бо ти на од ній по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без -
пе рер вно, дот ри мую чись пра ви ла на не сен ня «мо кре
на мо кре».
При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт пот ріб но уни ка ти на не сен ня
шту ка тур ки на по верх ні, які силь но обі грі ва ють ся, на при -
клад, на по верх ні, що пе ре бу ва ють без по се редньо під впли -
вом пря мих со няч них про ме нів. 
Сві жу шту ка тур ку про тя гом 1 доби пот ріб но за хи ща ти від
до що вих опа дів, а та кож над мір но го пе ре си хан ня та мі нус -
ових тем пе ра тур. Для цьо го бу ді вель не риш то ван ня пот ріб -
но при кри ти сі ткою або фоль гою. У ви пад ку ви ко ри стан ня
ма те рі а лу в умо вах, не роз гля ну тих у цьо му тех ніч но му
опи сі, пот ріб но са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня чи звер -
ну ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у сухих приміщеннях 
з температурою від +5 °C до +30 °C – 6 місяців від дати ви-
готовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморо-
жування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit СТ 72 фасується в пластикові відра по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних 

смол із мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами

Густина: близько 1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ви при 
використанні штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стій кість до впли ву дощу: за 24 години
Термін утворення
поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Коефіцієнт волого-
поглинання, не більше: 0,15 кг/м2 • год0,5

Адгезія до бетону
(у сухих та вологих 
умовах), не менше: 0,3 МПа
Витрата* Ceresit CT 72:
- зерно 1,5 мм: від 2,5 до 2,8 кг/м2

- зерно 2,5 мм: від 3,9 до 4,2 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 72
вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення,
котрі наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання штукатурки, а також за її
застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених
цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферного впливу
гідрофобна (водовідштовхувальна)
висока паропроникність
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 73 призначена для декоративного оз-
доблення поверхонь бетонних, цегляних, оштукатурених, гіп-
сових основ усередині та зовні будівель і використання 
в системах утеплення фасадів  .

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без
видимих ушкоджень. Перед застосуванням штукатурки осно-
ву очищають від пилу, напливів, масляних плям та інших ре-
човин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхід-
ності основу потрібно вирівняти (наприклад, за допомогою
Ceresit СТ 29).
Зовні будівель
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні штука-
турки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік не менше 
3 місяців, вологість 4%), міцні розчини для мурування 
з високою адгезією до основи (вік не менше 28 діб) перед
нанесенням штукатурки попередньо обробити ґрунтівною
фарбою Ceresit CT 15 silicone. Неміцні основи та основи 
з високою вбирною здатністю слід попередньо обробити
ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а потім, через 4 години, нанести
шар Ceresit CT 15 silicone. Штукатурку нанести після пов-
ного висихання Ceresit СТ 15 silicone.
Усередині будівель
Гіпсові основи з вологістю менше 1% та основи із сильнов-
бирних цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок
потрібно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit СТ 17,
а потім нанести Ceresit СТ 15 silicone і витримати до повного
висихання.
Малярні покриття з клейових та вапняних фарб слід ретельно
видалити, поверхню заґрунтувати Ceresit CT 15 silicone. По-
криття з масляних і полімерних фарб потрібно видалити меха-

нічним шляхом чи за допомогою розчинника, а потім усю по-
верхню обробити ґрунтівною фарбою Ceresit CT 15 silicone.
Ceresit CT 15 silicone рекомендується застосовувати в кольо-
рі, наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст відра ретельно перемішати. Залежно від умов застосу-
вання консистенцію суміші можна змінити, додавши невелику
кількість чистої води (не більше 150 мл на 25 кг маси) і знову
перемішавши. Заборонено використовувати відра та інстру-
менти, що іржавіють. 
Штукатурку рівномірно нанести на основу сталевою теркою
під кутом 60° до поверхні. Товщина нанесеного шару має
відповідати розміру зерен заповнювача. Після того як нане-
сене покриття перестане прилипати до інструмента, можна
формувати фактуру поверхні штукатурки пластмасовою тер-
кою. Залежно від часу, інтенсивності та траєкторії руху терки
можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові та пере-
хресні заглиблення. Терку при цьому тримають паралельно
оброблюваній поверхні.
Роботи на одній площині поверхні потрібно виконувати без-
перервно. Якщо необхідно зробити перерву в роботі, слід
приклеїти липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи,

CТ 73 
Шту ка тур ка си лі кат на 
де ко ра тив на «ко ро їд»
Для ви ко нан ня декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь
«ко ро їдною» фак ту рою все ре ди ні та зов ні бу ді вель (зер но 2,0 і 3,0 мм).
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нанести на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім стріч-
ку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Після пе-
рерви продовжити роботу з указаного місця. Край нанесеної
раніше штукатурки закрити липкою стрічкою, яку після нане-
сення штукатурки на новій ділянці потрібно видалити.
У період формування фактури поверхні та висихання штука-
турки її не можна збризкувати водою. Інструменти та свіжі за-
бруднення слід промивати водою. Затверділу штукатурку
можна видалити тільки механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Штукатурку не можна змішувати з іншими матеріалами
(фарбами, штукатурками тощо). За необхідності штукатур-
ний шар можна фарбувати силікатною фарбою Ceresit CT 54
або силіконовою фарбою Ceresit CT 48.
Роботи слід виконувати в сухих умовах при відносній воло-
гості повітря не вище 80% і температурі основи від +5 °С до
+30 °С. В інших умовах час висихання штукатурки може змі-
нюватися. 
При роботі зі штукатуркою потрібно захищати очі
та шкіру. У випадку потрапляння штукатурки в очі
слід негайно промити їх водою та звернутися по до-
помогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен до -
ва но при ро бо ті на од но рід них і ве ли ких по верх нях
ви ко ри сто ву ва ти ма те рі а ли од ні єї пар тії, вка за ної на
упа ков ці, а та кож во ду з од но го дже ре ла. 
Ро бо ти на од ній по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без -
пе рер вно, дот ри мую чись пра ви ла на не сен ня «мо кре
на мо кре».
При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт пот ріб но уни ка ти на не сен ня
шту ка тур ки на по верх ні, які силь но обі грі ва ють ся, на при -
клад, на по верх ні, що пе ре бу ва ють без по се редньо під впли -
вом пря мих со няч них про ме нів. 
Сві жу шту ка тур ку про тя гом 1 доби пот ріб но за хи ща ти від
до що вих опа дів, а та кож над мір но го пе ре си хан ня та мі нус -
ових тем пе ра тур. Для цьо го бу ді вель не риш то ван ня пот ріб -
но при кри ти сі ткою або фоль гою. У ви пад ку ви ко ри стан ня
ма те рі а лу в умо вах, не роз гля ну тих у цьо му тех ніч но му
опи сі, пот ріб но са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня чи звер -
ну ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у сухих приміщеннях 
з температурою від +5 °C до +30 °C – 6 місяців від дати ви-
готовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморо-
жування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit СТ 73 фасується в пластикові відра по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних 

смол із мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами

Густина: близько 1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра ос но ви при 
використанні штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стій кість до впли ву дощу: за 24 години
Термін утворення
поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Коефіцієнт волого-
поглинання, не більше: 0,15 кг/м2 • год0,5

Адгезія до бетону
(у сухих та вологих 
умовах), не менше: 0,3 МПа
Витрата* Ceresit CT 73:
- зер но 2,0 мм: від 2,7 до 3,0 кг/м2

- зер но 3,0 мм: від 4,2 до 4,5 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 73
вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення,
котрі наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання штукатурки, а також за її
застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених
цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів та 
забруднення
гідрофобна (водовідштовхувальна)
висока паропроникність
еластична
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 74 призначена для де ко ра тив ного оз-
доблення поверхонь бе тон них, це гля них, ош ту ка ту ре них, гіп -
со вих ос но в усе ре ди ні та зов ні бу ді вель, а також для засто-
сування в си сте мах уте плен ня фа са дів.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го товка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою та міц ною, без
ви ди мих уш ко джень. Пе ред за стос уван ням шту ка тур ки ос но -
ву очи щу ють від пи лу, на пли вів, ма сля них плям та ін ших ре чо -
вин, що знижу ють ад ге зію роз чи ну до ос но ви. При необхід -
но сті ос но ву пот ріб но ви рів ня ти (на при клад, за до по мо гою
Ce re sit СТ 29).
Зов ні бу ді вель
Міц ні та щіль ні це мент но-пі ща ні й це мент но-вап ня ні шту ка тур -
ки (вік не мен ше 3 діб), бе тон ні ос но ви (вік не мен ше 3 мі ся ців,
во ло гі сть не біль ше 4%), щіль не без шов не му ру ван ня (вік не
менше 28 діб) пе ред на не сен ням шту ка тур ки по пе редньо слід
об ро бити ґрунтівною фарбою Ce re sit CT 15 silicone. Не міц ні
ос но ви та ос но ви з ви со кою вбир ною здат ні стю по пе редньо
пот ріб но об ро би ти ґрун тов кою Ce re sit СТ 17, а по тім, че рез 
4 го ди ни, на не сти шар Ce re sit CT 15 silicone. Шту ка тур ку на но -
сити пі сля пов но го ви си хан ня Ce re sit СТ 15 silicone.
Усе ре ди ні бу ді вель
Гіп со ві ос но ви з во ло гі стю мен ше 1% та ос но ви з не міц них це -
мент но-вап ня них і це мент но-пі ща них шту ка ту рок пот ріб но
по пе редньо заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ce re sit СТ 17.
Ма ляр ні по крит тя з кле йо вих та вап ня них фарб пот ріб но ре -
тель но ви да ли ти, а по верх ню заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17. По -
крит тя з олій них та по лі мер них фарб пот ріб но ви да ли ти ме -
ха ніч ним шля хом чи з до по мо гою роз чин ни ка, а по тім всю
по верх ню об ро би ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17.

Пі сля ви си хан ня ґрун тов ки Ce re sit CT 17 (через 4 го ди ни) на по -
верх ню ос но ви на нести ґрун тівну фарбу Ce re sit CT 15 silicone.
Ce re sit СТ 15 silicone ре ко мен до ва но за сто со ву ва ти в кольо -
рі, на бли же ному до кольо ру шту ка тур ки.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Вміст ві дра ре тель но пе ре мі ша ти. Зал еж но від умов за стос -
уван ня кон си стен цію штукатурки мож на змі нити, до дав ши
не ве ли ку кіль кість чи стої во ди (не біль ше 150 мл на 25 кг ма -
си) і зно ву пе ре мі шавши. Забо ро не но ви ко ри сто ву ва ти ві дра
та ін стру мен ти, що ір жа ві ють. Штукатурку рів но мір но на -
нести на ос но ву ста ле вою теркою під ку том 60° до по верх ні.
Тов щи на нанесеного ша ру має від по ві да ти роз мі ру зе рен за -
пов ню ва ча. Пі сля то го як на не се не по крит тя пе ре ста не при -
ли па ти до ін стру мен та, мож на фор му ва ти фак ту ру по верх ні
шту ка тур ки пласт ма со вою тер кою. Од но рід ну фак ту ру по -
верх ні у ви гля ді щільно вкла де них зе рен крихт фор му ють
кру го ви ми ру ха ми пласт ма со вої тер ки. Тер ку при цьо му три -
ма ють па ра лель но об ро блю ва ній по верх ні.
Ро бо ти на од ній пло щи ні по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без -
пе рер вно. Як що необхід но зро би ти пе рер ву в ро бо ті, слід
при кле ї ти лип ку стріч ку вздовж лі нії, де за вер шу ють ся ро бо -
ти, нанести на неї шту ка тур ку та на да ти їй фак ту ри. По тім
стріч ку ви да лити ра зом із за лиш ка ми сві жої шту ка тур ки. Пі -

CТ 74
Шту ка тур ка си лі ко но ва 
де ко ра тив на «ка мін це ва»
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь 
«камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель (зер но 1,5 і 2,5 мм).
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сля пе рер ви слід про дов жи ти ро бо ту з ука за но го міс ця. Край
на не се ної ра ні ше шту ка тур ки зак ри ти лип кою стріч кою, яку
пі сля на не сен ня шту ка тур ки на но вій ді лянці пот ріб но ви да -
ли ти.
У пе ріод фор му ван ня факту ри по верх ні та ви си хан ня шту ка -
тур ки її не мож на збриз ку ва ти во дою. Над ли шок ма те рі а лу
слід зми ти во дою. За твер ді лу шту ка тур ку мож на ви да ли ти
тіль ки ме ха ніч ним шля хом.

ПРИ МІТ КИ
Шту ка тур ку не мож на змі шу ва ти з ін ши ми ма те рі а ла ми
(фар бами, шту ка тур ками тощо).
При необхід но сті шту ка тур ку Ceresit СT 74 мож на фар бу ва ти
си лі ко но вою фарбою Ceresit СТ 48.
Роботи слід виконувати в сухих умовах при відносній воло-
гості повітря не вище 80% і температурі основи від +5 °С до
+30 °С. В ін ших умо вах час ви си хан ня мо же змі ню ва ти ся.
При ро бо ті зі шту ка тур кою пот ріб но захищати очі
та шкі ру. У ви пад ку по тра плян ня штукатурки в очі
слід не гай но про ми ти їх во дою та звер ну ти ся по до -
по мо гу до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен до -
ва но при ро бо ті на од но рід них та ве ли ких по верх -
нях ви ко ри сто ву ва ти ма те рі а ли з од ні єї пар тії, вка -
за ної на упа ков ці, та во ду з од но го дже ре ла. 
Ро бо ти на од ній по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без -
пе рер вно, дот ри мую чись пра ви ла на не сен ня «мо -
кре на мо кре». 
При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт пот ріб но уни ка ти на не сен ня
шту ка тур ки на по верх ні, які силь но обі грі ва ються (на при клад,
по верх ні, що пе ре бу ва ють без по се редньо під впли вом пря -
мих со няч них про ме нів).
Сві жу шту ка тур ку про тя гом 3 днів пот ріб но за хи ща ти від до -
щу, над мір но го пе ре си хан ня та мі нус ових тем пе ра тур. Для
цьо го бу ді вель не риш то ван ня тре ба при кри ти сі ткою або
фоль гою. У ви пад ку ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо вах, не
роз гля ну тих у цьо му тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо стій но
про ве сти ви про бу ван ня чи звер ну ти ся за по ра дою до ви роб -
ни ка.  

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці у су хих при мі щен нях при тем -
пе ра ту рі від +5 °С до +30 °C – 12 мі ся ців від да ти ви го то влен -
ня, вка за ної на упа ков ці. Бе рег ти від за морожуван ня.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Штукатурка Ce re sit СТ 74 фа су єть ся в пла сти ко ві ві дра по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 
Склад: вод на дис пер сія син те тич них

смол із мі нераль ни ми на пов ню -
ва ча ми та мо ди фі ка то ра ми

Гу сти на: близько 1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра основи при 
застосуванні штукатурки: від +5 °С до +30 °C
Стій кість до впли ву до щу: через 24 го ди ни
Тер мін утво рен ня 
по верх не вої плів ки: близь ко 15 хви лин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Ко е фі ці єнт во ло го -
по гли нан ня, не біль ше: 0,15 кг/м2 •год0,5

Ад ге зія до бе то ну 
(у су хих та во ло гих 
умо вах), не нижче: 0,3 МПа
Ви тра та* Ceresit СТ 74:
- зер но 1,5 мм: від 2,8 до 3,5 кг/м2

- зер но 2,5 мм: від 3,9 до 4,2 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність шту ка ту рки Ce re sit СТ 74
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра вил
транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня,
кот рі на ве де ні в цьо му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но -
сті за не пра виль не ви ко ри стан ня штукатурок, а та кож за їх
за стос уван ня з ін шою ме тою та в умо вах, не пе ред ба че них
цим опи сом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів та 
забруднення
гідрофобна (водовідштовхувальна)
висока паропроникність
еластична
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шту ка тур ка Ceresit CT 75 призначена для де ко ра тив ного оз-
доблення поверхонь бе тон них, це гля них, ош ту ка ту ре них, гіп -
со вих ос но в усе ре ди ні та зов ні бу ді вель, а також для засто-
сування в си сте мах уте плен ня фа са дів.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го товка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою та міц ною, без
ви ди мих уш ко джень. Пе ред за стос уван ням шту ка тур ки ос но -
ву очи щу ють від пи лу, на пли вів, ма сля них плям та ін ших ре чо -
вин, що знижу ють ад ге зію роз чи ну до ос но ви. При необхід -
но сті ос но ву пот ріб но ви рів ня ти (на при клад, за до по мо гою
Ce re sit СТ 29).
Зов ні бу ді вель
Міц ні та щіль ні це мент но-пі ща ні й це мент но-вап ня ні шту ка тур -
ки (вік не мен ше 3 діб), бе тон ні ос но ви (вік не мен ше 3 мі ся ців,
во ло гі сть не біль ше 4%), щіль не без шов не му ру ван ня (вік не
менше 28 діб) пе ред на не сен ням шту ка тур ки по пе редньо слід
об ро бити ґрунтівною фарбою Ce re sit CT 15 silicone. Не міц ні
ос но ви та ос но ви з ви со кою вбир ною здат ні стю по пе редньо
пот ріб но об ро би ти ґрун тов кою Ce re sit СТ 17, а по тім, че рез 
4 го ди ни, на не сти шар Ce re sit CT 15 silicone. Шту ка тур ку на но -
сити пі сля пов но го ви си хан ня Ce re sit СТ 15 silicone.
Усе ре ди ні бу ді вель
Гіп со ві ос но ви з во ло гі стю мен ше 1% та ос но ви з не міц них це -
мент но-вап ня них і це мент но-пі ща них шту ка ту рок пот ріб но
по пе редньо заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ce re sit СТ 17.
Ма ляр ні по крит тя з кле йо вих та вап ня них фарб пот ріб но ре -
тель но ви да ли ти, а по верх ню заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17. По -
крит тя з олій них та по лі мер них фарб пот ріб но ви да ли ти ме -
ха ніч ним шля хом чи з до по мо гою роз чин ни ка, а по тім всю
по верх ню об ро би ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17.

Пі сля ви си хан ня ґрун тов ки Ce re sit CT 17 (через 4 го ди ни) на по -
верх ню ос но ви на нести ґрун тівну фарбу Ce re sit CT 15 silicone.
Ce re sit СТ 15 silicone ре ко мен до ва но за сто со ву ва ти в кольо -
рі, на бли же ному до кольо ру шту ка тур ки.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Вміст ві дра ре тель но пе ре мі ша ти. Зал еж но від умов за стос -
уван ня кон си стен цію штукатурки мож на змі нити, до дав ши
не ве ли ку кіль кість чи стої во ди (не біль ше 150 мл на 25 кг ма -
си) і зно ву пе ре мі шавши. Забо ро не но ви ко ри сто ву ва ти ві дра
та ін стру мен ти, що ір жа ві ють. Штукатурку рів но мір но на -
нести на ос но ву ста ле вою теркою під ку том 60° до по верх ні.
Тов щи на нанесеного ша ру має від по ві да ти роз мі ру зе рен за -
пов ню ва ча. Пі сля то го як на не се не по крит тя пе ре ста не при -
ли па ти до ін стру мен та, мож на фор му ва ти фак ту ру по верх ні
шту ка тур ки пласт ма со вою тер кою. Зал еж но від ча су, ін тен -
сив но сті та траєк то рії ру ху тер ки мож на от ри ма ти го ри зон -
таль ні, вер ти каль ні, кру го ві та пе рех рес ні за гли б-
лен ня. Тер ку при цьо му три ма ють па ра лель но об ро блю ва ній
по верх ні.
Ро бо ти на од ній пло щи ні по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без -
пе рер вно. Як що необхід но зро би ти пе рер ву в ро бо ті, слід
при кле ї ти лип ку стріч ку вздовж лі нії, де за вер шу ють ся ро бо -
ти, нанести на неї шту ка тур ку та на да ти їй фак ту ри. По тім

CТ 75
Шту ка тур ка си лі ко но ва 
де ко ра тив на «ко ро їд»
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь 
«короїдною» фактурою всередині та зовні будівель (зер но 2,0 і 3,0 мм).
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стріч ку ви да лити ра зом із за лиш ка ми сві жої шту ка тур ки. Пі -
сля пе рер ви слід про дов жи ти ро бо ту з ука за но го міс ця. Край
на не се ної ра ні ше шту ка тур ки зак ри ти лип кою стріч кою, яку
пі сля на не сен ня шту ка тур ки на но вій ді лянці пот ріб но ви да -
ли ти.
У пе ріод фор му ван ня факту ри по верх ні та ви си хан ня шту ка -
тур ки її не мож на збриз ку ва ти во дою. Над ли шок ма те рі а лу
слід зми ти во дою. За твер ді лу шту ка тур ку мож на ви да ли ти
тіль ки ме ха ніч ним шля хом.

ПРИ МІТ КИ
Шту ка тур ку не мож на змі шу ва ти з ін ши ми ма те рі а ла ми
(фар бами, шту ка тур ками тощо).
При необхід но сті шту ка тур ку Ceresit СT 75 мож на фар бу ва ти
си лі ко но вою фарбою Ceresit СТ 48.
Роботи слід виконувати в сухих умовах при відносній воло-
гості повітря не вище 80% і температурі основи від +5 °С до
+30 °С. В ін ших умо вах час ви си хан ня мо же змі ню ва ти ся.
При ро бо ті зі шту ка тур кою пот ріб но захищати очі
та шкі ру. У ви пад ку по тра плян ня штукатурки в очі
слід не гай но про ми ти їх во дою та звер ну ти ся по до -
по мо гу до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен до -
ва но при ро бо ті на од но рід них та ве ли ких по верх -
нях ви ко ри сто ву ва ти ма те рі а ли з од ні єї пар тії, вка -
за ної на упа ков ці, та во ду з од но го дже ре ла. 
Ро бо ти на од ній по верх ні пот ріб но ви ко ну ва ти без -
пе рер вно, дот ри мую чись пра ви ла на не сен ня «мо -
кре на мо кре». 
При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт пот ріб но уни ка ти на не сен ня
шту ка тур ки на по верх ні, які силь но обі грі ва ються (на при клад,
по верх ні, що пе ре бу ва ють без по се редньо під впли вом пря -
мих со няч них про ме нів).
Сві жу шту ка тур ку про тя гом 3 днів пот ріб но за хи ща ти від до -
щу, над мір но го пе ре си хан ня та мі нус ових тем пе ра тур. Для
цьо го бу ді вель не риш то ван ня тре ба при кри ти сі ткою або
фоль гою. У ви пад ку ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо вах, не
роз гля ну тих у цьо му тех ніч но му опи сі, пот ріб но са мо стій но
про ве сти ви про бу ван ня чи звер ну ти ся за по ра дою до ви роб -
ни ка.  

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці у су хих при мі щен нях при тем -
пе ра ту рі від +5 °С до +30 °C – 12 мі ся ців від да ти ви го то влен -
ня, вка за ної на упа ков ці. Бе рег ти від за морожуван ня.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Штукатурка Ce re sit СТ 75 фа су єть ся в пла сти ко ві ві дра по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ 
Склад: вод на дис пер сія син те тич них

смол із мі нераль ни ми на пов ню -
ва ча ми та мо ди фі ка то ра ми

Гу сти на: близько 1,6 кг/дм3

Тем пе ра ту ра основи при 
застосуванні штукатурки: від +5 °С до +30 °C
Стій кість до впли ву до щу: через 24 го ди ни
Тер мін утво рен ня 
по верх не вої плів ки: близь ко 15 хви лин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Ко е фі ці єнт во ло го -
по гли нан ня, не біль ше: 0,15 кг/м2 •год0,5

Ад ге зія до бе то ну 
(у су хих та во ло гих 
умо вах), не нижче: 0,3 МПа
Ви тра та* Ceresit СТ 74:
- зер но 2,0 мм: від 2,7 до 3,0 кг/м2

- зер но 3,0 мм: від 4,2 до 4,5 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність шту ка ту рки Ce re sit СТ 75
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра вил
транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня,
кот рі на ве де ні в цьо му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но -
сті за не пра виль не ви ко ри стан ня штукатурок, а та кож за їх
за стос уван ня з ін шою ме тою та в умо вах, не пе ред ба че них
цим опи сом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.



ВЛАСТИВОСТІ

висока паропроникність
стійка до забруднення
стійка до ураження грибком, 
пліснявою тощо
стійка до ультрафіолетового 
випромінювання
стійка до атмосферних впливів
гідрофобна (водовідштовхувальна)
еластична

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 174 поєднує у собі переваги силі-
катних і силіконових штукатурок, характеризується ви-
сокою паропроникністю, незначним водопоглинанням, 
а також стійкістю до забруднення та ураження різними
мікроорганізмами (грибком, пліснявою, водоростями то-
що). Штукатурка призначена для декоративного оздоб-
лення бетонних, цегляних, оштукатурених і гіпсових ос-
нов усередині та зовні будівель, а також використання 
у системах утеплення фасадів  .

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється відповідно зі СНиП
3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути
сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосу-
ванням штукатурки основу очищають від пилу, напливів,
масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію
розчину до основи. За необхідності основа повинна бу-
ти вирівняна (наприклад, за допомогою Ceresit СТ 29).
Зовні будівель
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні
штукатурки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік
не менше 3 місяців, вологість 4%), міцна безшовна цег-
ляна кладка (вік не менше 28 діб) перед нанесенням
штукатурки попередньо обробити ґрунтівною фарбою
Ceresit СТ 15 silicone. Неміцні основи та основи з висо-
кою поглинаючою здатністю попередньо необхідно об-
робити ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а через 4 години нане-
сти шар Ceresit СТ 15 silicone. Штукатурку нанести після
повного висихання Ceresit СТ 15 silicone.

Усередині будівель 
Гіпсові основи (вологість менше 1%) та основи із сильно-
поглинаючих цементно-вапняних і цементно-піщаних шту-
катурок необхідно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою
Ceresit СТ 17, а потім нанести Ceresit СТ 15 silicone і ви-
тримати до повного висихання.
Малярні покриття з клейових і вапняних фарб слід ретельно
видалити, а поверхню заґрунтувати Ceresit СТ 15 silicone.
Покриття з масляних і полімерних фарб слід видалити
механічним способом або за допомогою розчинника, 
а потім всю поверхню обробити ґрунтівною фарбою
Ceresit СТ 15 silicone.
Ceresit СТ 15 silicone рекомендується застосовувати 
в кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст відра ретельно перемішати. Залежно від умов за-
стосування консистенцію суміші можна змінити, додавши
невелику кількість чистої води (не більше ніж 150 мл на
25 кг маси) і знову перемішавши. Забороняється вико-
ристовувати іржаві ємності та інструменти. Штукатурку
рівномірно нанести на основу сталевою теркою під ку-
том 60° до поверхні. Товщина нанесеного шару повинна
відповідати розміру зерен заповнювача. Після того як

ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCТ 174
Штукатурка силікон-силікатна
декоративна «камінцева» 
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь 
«камінцевою» фактурою всередині та зовні будівель (зерно 1,5 мм).
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нанесене покриття перестане прилипати до інструмента,
можна формувати фактуру поверхні штукатурки пласт-
масовою теркою. Однорідну фактуру поверхні у вигляді
щільно вкладених зерен крихт формують круговими ру-
хами пластмасової терки. При цьому терку тримають па-
ралельно оброблюваній поверхні.
Роботи на одній площині поверхні слід виконувати без-
перервно. У випадку перерви в роботі слід приклеїти
липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, нане-
сти на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім стріч-
ку видаляють разом із залишками свіжої штукатурки.
Після перерви слід продовжити роботу із зазначеного
місця. Край нанесеної раніше штукатурки закрити лип-
кою стрічкою, яку після нанесення штукатурки на новій
ділянці слід видалити.
У період формування фактури поверхні та висихання шту-
катурки її не можна збризкувати водою. Інструменти та
свіжі забруднення слід промивати водою. Затверділу шту-
катурку можна видалити тільки механічним способом.

ПРИМІТКИ
Штукатурку не можна змішувати з іншими матеріалами
(фарбами, штукатурками тощо). У випадку необхідності
її можна фарбувати силікатною фарбою Ceresit СТ 54
або силіконовою фарбою Ceresit СТ 48.
Роботи слід виконувати в сухих умовах при відносній воло-
гості повітря не вище 80% і температурі основи від +5 °С до
+30 °С. Всі вищезазначені рекомендації ефективні при
температурі +20 °С і відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах час висихання штукатурки може змінитися.
При роботі зі штукатуркою необхідно захищати
очі та шкіру. У випадку потрапляння продукту 
в очі слід негайно промити їх водою та звернути-
ся за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендується
при роботі на однорідних і великих поверхнях викори-
стовувати матеріали з однієї партії, зазначеної на упа-
ковці, та воду з одного джерела.
Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно,
дотримуючись правила нанесення «мокре на мокре».
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення
штукатурки на поверхні, що сильно нагріваються (на-
приклад, поверхні, які знаходяться безпосередньо під
впливом прямих сонячних променів).
До повного висихання штукатурку необхідно захищати
від дощу, надмірного пересихання та мінусових темпе-
ратур. Для цього будівельне риштування слід прикрити
сіткою або фольгою. 
Крім вищезазначеної інформації про використання
Ceresit CT 174, необхідно керуватися чинною норматив-
ною документацією. У випадку використання матеріалу 
в умовах, не розглянутих у цьому технічному описі, слід
самостійно провести випробування або звернутися за
консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у сухих приміщеннях 
з температурою від +5 °C до +30 °C – 12 місяців від дати ви-
готовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморо-
жування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit СТ 174 фасується у пластикові відра
по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних 

смол із мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами

Густина: близько 1,6 кг/дм3

Температура основи при 
застосуванні штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стійкість до впливу дощу: через 24 години
Час утворення 
поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Коефіцієнт водопогли-
нання, не більше: 0,15 кг/м2 • год0,5

Адгезія до бетону
(в сухих і вологих 
умовах), не менше: 0,3 МПа
Витрата* Ceresit CT 174: від 2,5 до 2,8 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 174
вказаним технічним характеристикам при дотриманні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нане-
сення, котрі наведені в цьому описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання штукатурки, 
а також за її застосування з іншою метою та в умовах, не
передбачених цим описом. Із моменту появи даного тех-
нічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCТ 175
Штукатурка силікон-силікатна
декоративна «короїд» 
Для виконання декоративного тонкошарового оздоблення поверхонь 
«короїдною» фактурою всередині та зовні будівель (зерно 2,0 мм).

ВЛАСТИВОСТІ

висока паропроникність
стійка до забруднення
стійка до ураження грибком, 
пліснявою тощо
стійка до ультрафіолетового 
випромінювання
стійка до атмосферних впливів
гідрофобна (водовідштовхувальна)
еластична

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CT 175 поєднує у собі переваги силі-
катних і силіконових штукатурок, характеризується ви-
сокою паропроникністю, незначним водопоглинанням, 
а також стійкістю до забруднення та ураження різними
мікроорганізмами (грибком, пліснявою, водоростями то-
що). Штукатурка призначена для декоративного оздоб-
лення бетонних, цегляних, оштукатурених і гіпсових ос-
нов усередині та зовні будівель, а також використання 
у системах утеплення фасадів  .

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється відповідно зі СНиП
3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути
сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосу-
ванням штукатурки основу очищають від пилу, напливів,
масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію
розчину до основи. За необхідності основа повинна бу-
ти вирівняна (наприклад, за допомогою Ceresit СТ 29).
Зовні будівель
Міцні та щільні цементно-піщані й цементно-вапняні
штукатурки (вік не менше 14 діб), бетонні основи (вік
не менше 3 місяців, вологість 4%), міцна безшовна цег-
ляна кладка (вік не менше 28 діб) перед нанесенням
штукатурки попередньо обробити ґрунтівною фарбою
Ceresit СТ 15 silicone. Неміцні основи та основи з висо-
кою поглинаючою здатністю попередньо необхідно об-
робити ґрунтовкою Ceresit СТ 17, а через 4 години нане-
сти шар Ceresit СТ 15 silicone. Штукатурку нанести після
повного висихання Ceresit СТ 15 silicone.

Усередині будівель 
Гіпсові основи (вологість менше 1%) та основи із сильно-
поглинаючих цементно-вапняних і цементно-піщаних шту-
катурок необхідно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою
Ceresit СТ 17, а потім нанести Ceresit СТ 15 silicone і ви-
тримати до повного висихання.
Малярні покриття з клейових і вапняних фарб слід ретельно
видалити, а поверхню заґрунтувати Ceresit СТ 15 silicone.
Покриття з масляних і полімерних фарб слід видалити
механічним способом або за допомогою розчинника, 
а потім всю поверхню обробити ґрунтівною фарбою
Ceresit СТ 15 silicone.
Ceresit СТ 15 silicone рекомендується застосовувати 
в кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст відра ретельно перемішати. Залежно від умов за-
стосування консистенцію суміші можна змінити, додавши
невелику кількість чистої води (не більше ніж 150 мл на
25 кг маси) і знову перемішавши. Забороняється вико-
ристовувати іржаві ємності та інструменти. Штукатурку
рівномірно нанести на основу сталевою теркою під ку-
том 60° до поверхні. Товщина нанесеного шару повинна
відповідати розміру зерен заповнювача. Після того як
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нанесене покриття перестане прилипати до інструмента,
можна формувати фактуру поверхні штукатурки пласт-
масовою теркою. Залежно від часу, інтенсивності та тра-
єкторії руху терки можна отримати горизонтальні, верти-
кальні, кругові та перехресні заглиблення. При цьому
терку тримають паралельно оброблюваній поверхні.
Роботи на одній площині поверхні слід виконувати без-
перервно. У випадку перерви в роботі слід приклеїти
липку стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, нане-
сти на неї штукатурку та надати їй фактури. Потім стріч-
ку видаляють разом із залишками свіжої штукатурки.
Після перерви слід продовжити роботу із зазначеного
місця. Край нанесеної раніше штукатурки закрити лип-
кою стрічкою, яку після нанесення штукатурки на новій
ділянці слід видалити.
У період формування фактури поверхні та висихання шту-
катурки її не можна збризкувати водою. Інструменти та
свіжі забруднення слід промивати водою. Затверділу шту-
катурку можна видалити тільки механічним способом.

ПРИМІТКИ
Штукатурку не можна змішувати з іншими матеріалами
(фарбами, штукатурками тощо). У випадку необхідності
її можна фарбувати силікатною фарбою Ceresit СТ 54
або силіконовою фарбою Ceresit СТ 48.
Роботи слід виконувати в сухих умовах при відносній воло-
гості повітря не вище 80% і температурі основи від +5 °С до
+30 °С. Всі вищезазначені рекомендації ефективні при
температурі +20 °С і відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах час висихання штукатурки може змінитися.
При роботі зі штукатуркою необхідно захищати
очі та шкіру. У випадку потрапляння продукту 
в очі слід негайно промити їх водою та звернути-
ся за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Для збереження рівномірності кольору рекомендується
при роботі на однорідних і великих поверхнях викори-
стовувати матеріали з однієї партії, зазначеної на упа-
ковці, та воду з одного джерела.
Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно,
дотримуючись правила нанесення «мокре на мокре».
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення
штукатурки на поверхні, що сильно нагріваються (на-
приклад, поверхні, які знаходяться безпосередньо під
впливом прямих сонячних променів).
До повного висихання штукатурку необхідно захищати
від дощу, надмірного пересихання та мінусових темпе-
ратур. Для цього будівельне риштування слід прикрити
сіткою або фольгою. 
Крім вищезазначеної інформації про використання
Ceresit CT 175, необхідно керуватися чинною норматив-
ною документацією. У випадку використання матеріалу 
в умовах, не розглянутих у цьому технічному описі, слід
самостійно провести випробування або звернутися за
консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у сухих приміщеннях 
з температурою від +5 °C до +30 °C – 12 місяців від дати ви-
готовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморо-
жування. 

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit СТ 175 фасується у пластикові відра
по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних 

смол із мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами

Густина: близько 1,6 кг/дм3

Температура основи при 
застосуванні штукатурки: від +5 °C до +30 °C
Стійкість до впливу дощу: через 24 години
Час утворення 
поверхневої плівки: близько 15 хвилин
Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Коефіцієнт водопогли-
нання, не більше: 0,15 кг/м2• год0,5

Адгезія до бетону
(в сухих і вологих 
умовах), не менше: 0,3 МПа
Витрата* Ceresit CT 175: від 2,7 до 3,0 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit CT 175
вказаним технічним характеристикам при дотриманні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нане-
сення, котрі наведені в цьому описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання штукатурки, 
а також за її застосування з іншою метою та в умовах, не
передбачених цим описом. Із моменту появи даного тех-
нічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
стійка до стирання
має гідрозахисні властивості
готова до застосування
легко піддається очищенню водою

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit СТ 77 призначена для декоративного
структурного оздоблення поверхонь всередині та зовні спо-
руд по бетонних, підготовлених цегляних, оштукатурених ос-
новах та в системах теплоізоляції фасадів. Використовується
на основах з можливими механічними впливами та частим
впливом вологи, а також на поверхнях, які швидко забруд-
нюються (коридори, сходові марші, цоколі, декоративні еле-
менти фасадів та інтер’єрів будівель).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється відповідно зі СНиП 3.04.01-
87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною,
без помітних руйнувань. Перед використанням штукатурки
основа очищується від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що зменшують адгезію покриття до основи. Усі
нерівності, відколи, раковини, тріщини слід зарівняти за до-
помогою Ceresit CT 29. Гіпсові основи, ДСП, фанеру завтов-
шки не менше 19 мм та основи з неміцних цементно-вапня-
них та цементно-піщаних штукатурок, а також із гіпсокар-
тонних плит необхідно попередньо заґрунтувати ґрунтовкою
Ceresit СТ 17, а після її повного висихання – ґрунтівною фар-
бою Ceresit СТ 16. Міцні бетонні, цементні та цементно-вап-
няні основи ґрунтуються за допомогою Ceresit CT 16. Ґрун-
товку Ceresit CT 16 рекомендується застосовувати у кольорі,
наближеному до кольору штукатурки.
Шпалери, малярні покриття з клейових та вапняних фарб
слід видалити. Покриття з масляних та полімерних фарб
слід видалити механічним шляхом або за допомогою роз-
чинника.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Штукатурку Ceresit CT 77 перед застосуванням слід ретельно
перемішати. Шар Ceresit CT 77 завтовшки в півтора діаметра
зерна наноситься за допомогою терки з нержавіючої сталі та

без особливих зусиль розгладжується до утворення плівки на
поверхні штукатурки. Гострі зовнішні та внутрішні кути фор-
мують за допомогою спеціального інструмента для форму-
вання кутів. Свіжопокладений шар штукатурки не можна
змочувати водою. 
Для роботи не можна застосовувати іржаві інструменти й по-
суд. Залишки суміші видаляються за допомогою води. За-
тверділу суміш можна видалити механічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Ceresit СТ 77 містить зерна природних матеріалів, через що
можуть виникнути незначні розбіжності в кольоровій гамі
штукатурки з різних партій. Для збереження рівномірності
кольору рекомендується для роботи на однорідних та вели-
ких поверхнях використовувати штукатурку з однієї партії,
зазначеної на упаковці.
Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, до-
тримуючись правила нанесення «мокре на мокре», щоб
уникнути утворення кромок. У разі перерви в роботі необхід-
но приклеїти липку стрічку вздовж лінії, де планується завер-
шення роботи, та нанести на неї штукатурку. Потім слід од-
разу ж видалити стрічку разом із залишками свіжої штука-
турки. По можливості слід уникати горизонтальних швів.  
Штукатурку Ceresit СТ 77 не можна змішувати з іншими ма-
теріалами (фарбами, штукатурками та ін.).

СТ 77
Штукатурка декоративно-
мозаїчна полімерна 
Для виконання декоративного оздоблення всередині та зовні споруд
(зерно 0,8–1,2 мм та 1,4–2 мм).
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Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості повітря нижче 80%. Усі вище-
зазначені рекомендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C
та відносній вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час ви-
сихання суміші може змінитися. При роботі зі штукатур-
кою необхідно захищати очі та шкіру. У випадку по-
трапляння продукту в очі слід негайно промити їх
водою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищезазначеної інформації про використання
Ceresit СТ 77, необхідно керуватися чинною нормативною
документацією на виконання оздоблювальних робіт. Під час
виконання зовнішніх робіт слід уникати нанесення штукатур-
ки на поверхні, що піддаються сильному обігріву (наприклад,
поверхні, що знаходяться безпосередньо під впливом прямих
сонячних променів). 
Свіжу штукатурку протягом 15 годин необхідно захищати від
дощових опадів, а також надмірного пересихання та мінусо-
вих температур. Для цього будівельне риштування необхідно
прикрити сіткою або фольгою. У разі зниження зовнішньої
температури до мінусової необхідно створити штучну систе-
му підігріву зони виконання робіт. При використанні матеріа-
лу в умовах, що не були розглянуті в цьому технічному описі,
слід самостійно провести випробування матеріалів або звер-
нутися за порадою до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з температу-
рою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати виготовлення,
вказаної на упаковці. Запобігати заморожуванню.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 77 фасується в пластикові відра по 14 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія полімеру 

з кольоровим заповнювачем
Густина: близько 1,6 кг/дм3

Час утворення 
поверхневої плівки: 15 хвилин
Адгезія: не менше 0,3 МПа
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,15 кг/м2•год0,5

Паропроникність, Sd: не більше 0,5 м
Температура основи 
при використанні 
штукатурки: від +5 °С до +30 °С
Стійкість до впливу дощу: через 15 годин
Витрата*:
- зерно 0,8–1,2 мм: близько 3 кг/м2

- зерно 1,4–2 мм: близько 4,5 кг/м2

*Витрата матеріалу залежить від нерівностей основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність штукатурки Ceresit СТ 77 за-
значеним технічним характеристикам за умови виконання
правил транспортування, зберігання, приготування та нане-
сення, що наведені в даному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них цим технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
для всесезонного застосування
наноситься за допомогою трубки чи
пістолета
точне дозування
стабільність спіненого матеріалу
висока тепло- та звукоізоляція
стійка до впливу вологи та старіння
для внутрішніх і зовнішніх робіт

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Монтажна піна Ceresit TS 22 підходить для встановлення звуко-
та теплоізоляційних матеріалів, вікон і дверей; герметизації от-
ворів, щілин, стиків, місць з’єднання покрівельних конструкцій
та ізоляційних матеріалів, проходів труб. Також застосовуєть-
ся для монтажу будівельних деталей. Завдяки можливості ви-
користання за допомогою трубки чи професійного пістолета
піна швидко наноситься, зручна та проста в застосуванні, має
гарну заповнювальну здатність і низьке вторинне розширення.

ПРИМІТКИ 
Балон перебуває під тиском. Захищати від впливу сонячних
променів і не допускати нагрівання вище +50 °C. Тримати по-
далі від джерел вогню та в недоступному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування матеріа-
лу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними
документами. У разі використання піни в інших умовах необ-
хідно самостійно провести випробування чи звернутися за
консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У вертикальному положенні при температурі не вище +50 °C –
15 місяців від дати виготовлення. Складувати при температурі
від +5 °C до +25 °C. Можливе транспортування при темпера-
турі не нижче -20 °C. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit TS 22 постачається в балонах по 750 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: 4,4-диізоціанат дифенілметану 
Запах: слабкий специфічний під час твердіння; 

у затверділому стані запаху не має 
Вихід піни: до 25–45 л
Густина: максимум 35 кг/м3

Час схоплювання: 7–16 хв 
Коефіцієнт теплопровідності: 0,030 Вт/м • К
Міцність на стискання: 0,03 Н/мм2

Міцність на розтягування: 0,03 Н/мм2

Оптимальна температура 
для проведення робіт: близько +20 °C
Час повного затвердіння: максимум 24 години 
- при температурі -10 °C: 7–10 годин 
- при температурі 0 °C: 3–5 годин
- при температурі +20 °C: 1,5 години 
Температура основи 
при застосуванні піни: від -10 °C до +25 °C
Температура експлуатації: від -55 °C до +90 °C
Вогнестійкість затверділої піни: самозагасальна, клас В3

(DIN 4102)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність монтажної піни Ceresit TS 22
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у дано-
му технічному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

TS 22
Монтажна піна 
для універсального застосування



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

точне дозування
стабільність спіненого матеріалу
висока адгезія до основ 
швидке затвердіння 
висока тепло- та звукоізоляція
стійка до старіння

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Монтажна піна Ceresit TS 51 підходить для встановлення
звуко- та теплоізоляційних матеріалів, вікон і дверей; гер-
метизації отворів, щілин, стиків, місць з’єднання покрівель-
них конструкцій та ізоляційних матеріалів, проходів труб.
Також застосовується для монтажу будівельних деталей. 

ПРИМІТКИ 
Балон перебуває під тиском. Захищати від впливу соняч-
них променів і не допускати нагрівання вище +50 °C. Три-
мати подалі від джерел вогню та в недоступному для дітей
місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами. У разі використання піни в інших умовах
необхідно самостійно провести випробування чи звернутися
за консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У вертикальному положенні при температурі не вище 
+50 °C – 12 місяців від дати виготовлення. Складувати при
температурі від +5 °C до +25 °C. Можливе транспортуван-
ня при температурі не нижче -20 °C. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit TS 51 постачається в балонах по 750 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: 4,4-диізоціанат дифенілметану 
Запах: слабкий специфічний під час

твердіння; у затверділому стані
запаху не має 

Вихід піни: до 25–45 л
Густина: максимум 35 кг/м3

Час схоплювання: 7–16 хв 
Коефіцієнт теплопровідності: 0,030 Вт/м • К
Міцність на стиск: 0,05 Н/мм2

Міцність на розтяг: 0,05 Н/мм2

Оптимальна температура 
для проведення робіт: близько +20 °C
Час повного затвердіння: максимум 24 години 
- при температурі -10 °C: 7–10 годин 
- при температурі 0 °C: 3–5 годин 
- при температурі +20 °C: 1,5 години 
Температура основи 
при застосуванні піни: від -10 °C до +25 °C
Температура експлуатації: від -55 °C до +90 °C
Вогнестійкість затверділої піни: клас В3 (DIN 4102)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність монтажної піни Ceresit TS 51
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

TS 51
Монтажна піна зимова



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

точне дозування
стабільність спіненого матеріалу
висока адгезія до основ 
швидке затвердіння 
висока тепло- та звукоізоляція
стійка до старіння

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Монтажна піна Ceresit TS 52 підходить для встановлення
звуко- та теплоізоляційних матеріалів, вікон і дверей; герме-
тизації отворів, щілин, стиків, місць з’єднання покрівельних
конструкцій та ізоляційних матеріалів, проходів труб. Також
застосовується для монтажу будівельних деталей. Професій-
на піна швидко наноситься, зручна та проста в застосуванні,
має гарну заповнювальну здатність і низьке вторинне роз-
ширення. Використання монтажної піни Ceresit TS 52 значно
прискорює та полегшує роботу.

ПРИМІТКИ 
Балон перебуває під тиском. Захищати від впливу сонячних
променів і не допускати нагрівання вище +50 °C. Тримати по-
далі від джерел вогню та в недоступному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативни-
ми документами. У разі використання піни в інших умовах не-
обхідно самостійно провести випробування чи звернутися за
консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У вертикальному положенні при температурі не вище 
+50 °C – 12 місяців від дати виготовлення. Складувати при
температурі від +5 °C до +25 °C. Можливе транспортуван-
ня при температурі не нижче -20 °C. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit TS 52 постачається в балонах по 750 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: 4,4-диізоціанат дифенілметану 
Запах: слабкий специфічний під час твердіння; 

у затверділому стані запаху не має 
Вихід піни: до 25–45 л

Густина: максимум 25 кг/м3

Час схоплювання: 7–16 хв 
Коефіцієнт теплопровідності: 0,030 Вт/м • К
Міцність на стиск: 0,03 Н/мм2

Міцність на розтяг: 0,03 Н/мм2

Оптимальна температура 
для проведення робіт: близько +20 °C
Час повного затвердіння: максимум 24 години 
- при температурі -10 °C: 7–10 годин 
- при температурі 0 °C: 3–5 годин 
- при температурі +20 °C: 1,5 години 
Температура основи 
при застосуванні піни: від -10 °C до +25 °C
Температура експлуатації: від -55 °C до +90 °C
Вогнестійкість затверділої піни: клас В3 (DIN 4102)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність монтажної піни Ceresit TS 52
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

TS 52
Монтажна піна професійна зимова



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

точне дозування
стабільність спіненого матеріалу
висока адгезія до основ 
швидке затвердіння 
висока тепло- та звукоізоляція
стійка до старіння

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Монтажна піна Ceresit TS 61 підходить для встановлення
звуко- та теплоізоляційних матеріалів, вікон і дверей; гер-
метизації отворів, щілин, стиків, місць з’єднання покрівель-
них конструкцій та ізоляційних матеріалів, проходів труб.
Також застосовується для монтажу будівельних деталей. 

ПРИМІТКИ 
Балон перебуває під тиском. Захищати від впливу сонячних
променів і не допускати нагрівання вище +50 °C. Тримати
подалі від джерел вогню та в недоступному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами. У разі використання піни в інших умо-
вах необхідно самостійно провести випробування чи звер-
нутися за консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У вертикальному положенні при температурі не вище 
+50 °C – 12 місяців від дати виготовлення. Складувати при
температурі від +5 °C до +25 °C. Можливе транспортуван-
ня при температурі не нижче -20 °C. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit TS 61 постачається в балонах по 750, 500 і 300 мл.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: 4,4-диізоціанат дифенілметану, гази 
Запах: слабкий специфічний під час твердіння; 

у затверділому стані запаху не має 
Вихід піни: до 25–45 л 
Густина: максимум 35 кг/м3

Час схоплювання: 7–16 хв

Коефіцієнт теплопровідності: 0,030 Вт/м • К 
Міцність на стиск: 0,05 Н/мм2

Міцність на розтяг: 0,05 Н/мм2

Оптимальна температура 
для проведення робіт: близько +20 °C 
Час повного затвердіння: максимум 24 години 
- при вологості бл. 93%: 1 година 
- при вологості бл. 15%: 18 годин 
Температура основи 
при застосуванні піни: від +5 °C до +25 °C
Температура експлуатації: від -55 °C до +90 °C
Вогнестійкість затверділої піни: клас В3 (DIN 4102)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність монтажної піни Ceresit TS 61
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

TS 61
Монтажна піна універсальна



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
точне дозування
стабільність спіненого матеріалу
висока адгезія до основ 
швидке затвердіння 
висока тепло- та звукоізоляція
стійка до старіння

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Монтажна піна Ceresit TS 62 підходить для встановлення
звуко- та теплоізоляційних матеріалів, вікон і дверей; герме-
тизації отворів, щілин, стиків, місць з’єднання покрівельних
конструкцій та ізоляційних матеріалів, проходів труб. Також
застосовується для монтажу будівельних деталей. Професій-
на піна швидко наноситься, зручна та проста в застосуванні,
має гарну заповнювальну здатність і низьке вторинне роз-
ширення. Використання монтажної піни Ceresit TS 62 значно
прискорює та полегшує роботу.

ПРИМІТКИ 
Балон перебуває під тиском. Захищати від впливу сонячних
променів і не допускати нагрівання вище +50 °C. Тримати
подалі від джерел вогню та в недоступному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами. У разі використання піни в інших умо-
вах необхідно самостійно провести випробування чи звер-
нутися за консультацією до імпортера. 

ЗБЕРІГАННЯ 
У вертикальному положенні при температурі не вище 
+50 °C – 12 місяців від дати виготовлення. Складувати при
температурі від +5 °C до +25 °C. Можливе транспортуван-
ня при температурі не нижче -20 °C. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ceresit TS 62 постачається в балонах по 750 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: 4,4-диізоціанат дифенілметану, гази-витіснювачі 
Запах: слабкий специфічний під час твердіння; 

у затверділому стані запаху не має 
Вихід піни: до 25–45 л

Густина: максимум 25 кг/м3

Час схоплювання: 7–16 хв 
Коефіцієнт теплопровідності: 0,030 Вт/м • К 
Міцність на стиск: 0,03 Н/мм2

Міцність на розтяг: 0,03 Н/мм2

Оптимальна температура 
для проведення робіт: близько +20 °C 
Час повного затвердіння: максимум 24 години 
- при вологості бл. 93%: 1 година 
- при вологості бл. 15%: 18 годин 
Температура основи 
при застосуванні піни: від +5 °C до +25 °C
Температура експлуатації: від -55 °C до +90 °C
Вогнестійкість затверділої піни: клас В3 (DIN 4102)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність монтажної піни Ceresit TS 62
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у дано-
му технічному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.

TS 62
Монтажна піна 
професійна універсальна



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

запобігає утворенню 
«містків холоду»
водостійка
морозостійка
тривалий час використання 
(протягом 2 годин)
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш для мурування Ceresit CT 21 застосовують для будування
внутрішніх і зовнішніх стін із точних за розміром блоків із ніз-
дрюватого бетону (газобетон, пінобетон). Можливе застосуван-
ня для шпаклювання поверхонь ніздрюватих блоків усередині
будівель. За рахунок високої адгезії до основи суміш забезпечує
монолітність і високу міцність конструкцій, що будуються.
Використання суміші Ceresit СТ 21 (Зима)* можливе при темпе-
ратурі не нижче 0 °С за умови, що протягом 24 годин після за-
стосування температура не знизиться до -5 °С.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи при укладанні блоків здійснюється згідно 
зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В 2.6-22-2001. Основа має бути су-
хою і міцною, без видимих руйнувань. Блоки перед укладанням
потрібно очистити від пилу, бруду та інших речовин, що пере-
шкоджають адгезії розчинової суміші Ceresit СТ 21 до основи, 
і видалити слабкі місця. На поверхні і структурі основи або бло-
ків під час використання суміші не допускати інею і обмерзання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від 
+15 °С до +25 °С, у випадку використвння Ceresit CT 21 (Зима)* –
від +20 °С до +30 °С) з розрахунку 0,22–0,24 л на 1 кг сухої су-
міші та перемішати за допомогою низькообертового дриля з на-
садкою або мішалки до отримання однорідної маси без грудок.
Потім розчинову суміш укладають на поверхні блоків, що стику-
ються, або основи, на які їх згодом наклеюють, і розрівнюють
зубчатим шпателем. Величина зубців залежить від правильності
точності розмірів блоків і може змінюватися від 4 до 10 мм. Бло-
ки встановлюють на розподілену розчинову суміш, а їхнє поло-
ження можна корегувати за допомогою гумового молотка про-
тягом 3 хвилин після укладання. 

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати в сухих умовах при температурі
основи від +5 до +30 °С. Усі вищенаведені рекомендації ефек-
тивні при температурі +20 °С і відносній вологості 60%. В ін-
ших умовах технологічні властивості розчинової суміші мо-
жуть змінитися. Виконувати роботи за допомогою матеріалу
Ceresit СТ 21 (Зима)* слід при температурі від 0 °С до +15 °С.
Рекомендації для Ceresit СТ 21 (Зима)* ефективні при темпе-
ратурі +2 °С і відносній вологості 70%. Якщо очікується зни-
ження температури нижче -5 °С протягом 3 діб, використання
Ceresit СТ 21 (Зима)* слід зупинити.
Ceresit CT 21 містить цемент і при взаємодії з водою дає
лужну реакцію, тому при роботі потрібно захищати
очі та шкіру. У разі попадання суміші в очі їх слід про-
мити водою і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендується викладати перший ряд мурування на цемен-
тно-піщаний розчин, за допомогою якого максимально вирів-
нюється основа.
Окрім вищенаведеної інформації про застосування Ceresit СТ 21,

СТ 21
Суміш для укладання блоків з ніздрюватого бетону
Суміш для укладання блоків з ніздрюватого бетону (Зима)*
Розчинова суміш для тонкошарового мурування зовнішніх і внутрішніх стін 
з блоків із ніздрюватого бетону (товшина швів від 1 до 6 мм).



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

потрібно керуватися чинною нормативною документацією на
виконання мурувальних робіт. У разі використання матеріалу в
умовах, не вказаних у технічному описі, потрібно самостійно
провести випробування або звернутися за консультацією до
виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 місяців
від дати виробництва, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit CT 21 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: cуміш цементу з мінеральни-

ми наповнювачами та орга-
нічними модифікаторами

Насипна густина: приблизно 1,53 кг/л 
Витрата води 
для приготування
розчинової суміші: 5,5–6,0 л води 

на 25 кг сухої суміші
Температура застосування
розчинової суміші:
- Ceresit CT 21: від +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 21 (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Час використання
розчинової суміші: до 2 годин
Відкритий час: до 10 хвилин
Час корегування: до 3 хвилин
Густина розчинової суміші: 1,50–1,58 кг/л
Витрата* на 1 мм товщини шва: приблизно 1,35 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 21 Ц.1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші для мурування 
Ceresit CT 21 вказаним технічним характеристикам при до-
триманні правил транспортування, зберігання, приготування
та нанесення, наведених в даному описі. Виробник не несе
відповідальності за неправильне використання суміші, а та-
кож за її застосування в інших цілях та умовах, не передба-
чених цим описом. Із моменту появи даного технічного опи-
су всі попередні стають недійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону. Се-
зон продукту вказаний на упаковці після дати виго-
товлення.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зручна у застосуванні
для роботи всередині та зовні 
будівель
висока паропроникність
має теплоізоляційні властивості
легко наноситься шаром до 30 мм 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СТ 24 призначена для підготовки основ із ніз-
дрюватих бетонних блоків (пінобетону, газобетону) під оз-
доблення всередині та зовні будівель. Ефективна при ремон-
ті тріщин, раковин, виїмок та інших дефектів на поверхнях
цих основ. Товщина шару за одне нанесення – від 3 до 30 мм.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міц-
ною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням розчи-
нової суміші основу слід очистити від пилу, напливів, масля-
них плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину
до основи. Усі нерівності та неміцні ділянки основи потрібно
видалити. Основи з елементами біологічної корозії оброби-
ти спеціальною сумішшю Ceresit CT 99 або видалити меха-
нічним шляхом. У разі потреби поверхню основи необхідно
закріпити ґрунтовкою Ceresit СТ 17. Перед нанесенням шту-
катурки основу слід зволожити 2–3 рази. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,22–0,24 л води на 1 кг су-
хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою
або мішалки. Кількість води (5,5–6,0 л на 25 кг сухої суміші)
може регулюватися в залежності від типу виконуваних робіт.
Для заповнення раковин, виїмок, тріщин розчинову суміш
слід готувати з використанням 5,5 л води. Товщина шару ви-
рівнювальної штукатурки також впливає на кількість води:
при товщині шару 3 мм — 6 л води, при 30 мм — 5,5 л води.

Після приготування розчинову суміш витримати 5 хвилин, 
а потім знову перемішати. Використання розчинової суміші
можливе протягом 1 години. Ceresit СТ 24 слід наносити за
допомогою  шпателя, терки або напівтерка з нержавіючої
сталі. Cуміш може бути нанесена механічним способом за
умови правильного підбору співвідношення води та суміші,
що регламентується технічними параметрами обладнання.
Ceresit СТ 24 слід наносити на поверхню до необхідної тов-
щини. Максимальна товщина вирівнювального або штука-
турного шару не повинна перевищувати 30 мм.
Для отримання рівних поверхонь під фарбування штукатур-
ку в момент її початкового тужавлення (від 5 до 30 хвилин 
у залежності від температури та умов застосування) необ-
хідно ретельно затерти за допомогою пластикової терки.
Після затирання поверхня не шліфується. За нормальних
кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C, відносна воло-
гість повітря 55 ± 5%) і достатньої вентиляції фарбувати фа-
сад можна вже через 7 діб, а всередині приміщення (за тих
же умов і достатньої вентиляції) шпаклювати поверхню
можна вже через 3 доби.

СТ 24
Штукатурка вирівнювальна 
для основ із ніздрюватих 
бетонних блоків
Розчинова суміш для ремонту та підготовки основ із ніздрюватого бетону 
під декоративне оздоблення всередині та зовні будівель.
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ПРИМІТКИ
Кількість води (у вказаних межах) необхідно визначити до-
слідним шляхом у залежності від виду робіт і товщини шару. 
Роботи необхідно виконувати при температурі основи від
+5 °C до +30 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефектив-
ні при температурі +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря
55 ± 5%. В інших умовах час висихання та утворення кірки
може змінитися. Суміш Ceresit СТ 24 містить цемент,
при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під
час роботи необхідно захищати очі та шкіру. У ви-
падку потрапляння суміші в очі слід негайно про-
мити їх водою та звернутися по допомогу до ліка-
ря. Забороняється змішувати Ceresit СТ 24 з іншими
наповнювачами, заповнювачами та в‘яжучими
матеріалами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для приготування розчинової суміші слід використовувати
низькообертовий (не більше 600 об/хв) дриль. У період виси-
хання та тужавлення розчинової суміші її необхідно захищати
від дії прямих сонячних променів і мінусових температур, а під
час виконання робіт – від дощу. 
Окрім вищенаведеної інформації про застосування Ceresit CT 24,
під час роботи зі штукатуркою необхідно керуватися чинною
нормативною документацією. У разі використання матеріалу 
в умовах, не передбачених у технічному описі, потрібно само-
стійно провести випробування або звернутися за консультаці-
єю до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 24 фасується в мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними-

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші: 5,5–6,0 л води 

на 25 кг сухої суміші
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Час використання 
розчинової суміші: не менше 60 хвилин
Межа міцності (через 28 діб) на:
- розтяг при згині: не менше 1,2 МПа
- стиск: не менше 2,5 МПа
Паропроникність: не менше 0,1 мг/(м•год•Па)
Теплопровідність: не більше 0,3 Вт/(м•К)
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Витрата* сухої суміші: приблизно 1,3 кг/м2

на 1 мм товщини шару
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця. 

Ceresit CT 24 Ц.1.ШТ3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СТ 24 вказа-
ним технічним характеристикам за умови дотримання правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також за
   його застосування в інших цілях та умовах, не передбачених
цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

паронепроникна 
для внутрішніх та зовнішніх робіт 
мінімальна усадка 
гідрофобна
поризована

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CR 61 призначена для влаштування
стартового (вирівнюючого) шару в реставраційних систе-
мах при відновленні конструкцій пам’ятників архітектури. 
Ефективна при вирівнюванні та відновленні вологих та за-
солених поверхонь із цегли та бетону, в тому числі і стін під-
валів будинків. Може застосовуватися на основах з низьки-
ми показниками міцності і високим ступенем засоленості.
Вміст спеціальних наповнювачів дозволяє забезпечити ви-
сокі технологічні властивості та знизити імовірність утворен-
ня на поверхні солевих висолів. 
У комбінації з Ceresit CC 81 може використовуватися як
контактний шар з підвищеними адгезійними властивостями. 
Найбільший ефект досягається в поєднанні з Ceresit СО 81
(засіб для захисту від капілярної вологи). У процесі екс-
плуатації конструкції з шаром Ceresit CR 61 досягається
значне зниження вологості та засоленості основ. Товщина
шару при одному нанесенні – не більше 10 мм. Не застосо-
вувати для гіпсових основ, для захисту стін від ґрунтової во-
логи, як гідроізоляцію та ін. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Поверхня основи повинна бути до-
сить міцною, шорсткуватою та пористою, забезпечуючи
гарну адгезію. 
Основа може бути як сухою, так і вологою. Перед нанесен-
ням штукатурки основу необхідно очистити від речовин, що
знижують адгезію, таких як жир, масло, оліфа, мастика, біо-
обростання та ін.
Старі шари штукатурки, пошкоджені солями та водою, слід
очистити на висоту близько 80 см вище рівня засолення.
Шви цегляної кладки, заповнені неміцним розчином, роз-
шити на глибину до 20 мм, а потім заповнити штукатуркою
Ceresit CR 61. Сліди сольових розводів слід видалити роз-
чином Ceresit CL 55 або металевими щітками. Біообростан-
ня необхідно видалити за допомогою антимікробної ґрун-

товки Ceresit СТ 99. Перед застосуванням розчинової сумі-
ші суху основу необхідно зволожити.
На зволожену основу нанести контактний шар Ceresit CR 61,
розведеної до відповідної консистенції водяним розчином
контактної емульсії Ceresit CC 81 (1 частину емульсії змішати
з 3 частинами води). Набризкування виконується «сіткою»
товщиною близько 5 мм і повинне рівномірно покривати 50%
поверхні основи. Реставраційну штукатурку слід наносити мі-
німум через 24 години після затвердіння контактного шару.

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Вміст упаковки висипати у відмірену кількість (6,75 л) чистої
холодної води й розмішувати електричним дрилем з насад-
кою або в розчиннозмішувачі до одержання однорідної ма-
си без грудок. Якщо потрібно, з метою одержання відповід-
ної консистенції додати невелику кількість води. Змішувати
не довше 5 хвилин. Після тужавлення розчину Ceresit CR 61,
яким зашпаровували тріщини та раковини, можна приступи-
ти до нанесення основного шару стартової штукатурки. Стар-
тову штукатурку слід наносити шаром товщиною до 10 мм.
Штукатурку можна наносити як вручну, так і механізованим
методом. Ceresit CR 61 служить стартовим шаром, тому по-
верхню незатверділого шару, для одержання хорошої адге-
зії для наступного шару штукатурки Ceresit CR 62, слід об-
робити твердим віником і дати можливість затвердіти. Свіжу

CR 61
Реставраційна штукатурка
(стартова)
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штукатурку необхідно захищати від швидкого висихання та
протягом 24 годин забезпечити вологі умови для тверднен-
ня. Після затвердіння і висихання штукатурки (мінімум через
48 годин) можна покривати реставраційною штукатуркою
Ceresit CR 62. 
У випадку застосування Ceresit CR 61 у якості штукатурки для
остаточного шару, його можна покривати силікатною фар-
бою Ceresit СТ 54 (мінімум через 3 дні) або матеріалами з ви-
сокою паропроникністю (через 2–3 тижні) після попередньо-
го шліфування. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід проводити в сухих умовах при температурі по-
вітря та основи від +5 °C до +25 °С. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +23 °C та відносній
вологості повітря 50%. В інших умовах технологічні пара-
метри можуть змінюватись.
Не змішувати з іншими матеріалами (в'яжучими).
Не використовувати для гіпсових основ. 
Ceresit CR 61 містить цемент, і при змішуванні з во-
дою відбувається лужна реакція. Під час роботи
необхідно захищати очі та шкіру. У випадку по-
трапляння суміші в очі негайно промити їх водою
та звернутися по допомогу до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися чинною нормативною документацією 
з урахуванням техніки безпеки. У випадку використання
матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід
самостійно провести тестові випробування або звернутися
за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА 
Штукатурка Ceresit CR 61 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш гідравлічних в'яжучих 

речовин з мінеральними напов-
нювачами і модифікаторами 

Колір: сірий
Насипна густина: прибл. 1,15 кг/дм3

Витрата води для
приготування розчину: прибл. 6,75 л води на 25 кг

сухої суміші
Температура застосування: від +5 °C до +25 °C 
Час використання
розчинової суміші: до 20 хв.
Міцність на стиск: через 28 днів – 3,0 МПа
Теплопровідність: прибл. 0,22 Вт/мК
Опір дифузії пару Sd: прибл. 0,2 м
Вміст повітряних
пор у розчиновій суміші: прибл. 25%
Вміст повітряних 
пор у розчині: понад 45% 
Орієнтовна витрата
розчинової суміші: прибл. 9,0 кг/м2 на кожний

сантиметр товщини штукатурки 
(з 1 кг Ceresit CR 61 виходить 
близько 1,1 дм3 свіжого розчину)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність продуку Ceresit СR 61 заз-
наченим технічним характеристикам при виконаннi правил
зберiгання та використання, наведених у цьому технiчному
описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне
використання матерiалу, а також за його застосування в iн-
ших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним опи-
сом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні
описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

гідрофобна
паропроникна
мінімальна усадка
легко наноситься на поверхню 
конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CR 62 призначена для реставрації фаса-
дів та внутрішніх стін історичних будівель з низькою міцністю
поверхні огороджуючих конструкцій, оштукатурювання во-
логих та засолених поверхонь цегляної кладки, відновлення
вологих та засолених поверхонь штукатурок, у тому числі на
внутрішніх стінах підвалів.
Суміш ефективна для оштукатурювання конструкцій після їхньо-
го захисту від капілярної вологи за допомогою Ceresit СО 81. Не
використовується на гіпсових основах, на підлогах, а також 
у якості захисту від поверхневих та ґрунтових вод.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
СНиП 2.03.13-88 та ДБН В.2.6-22-2001.
Основа повинна бути міцною та мати достатню несучу здат-
ність. Основа може бути сухою та вологою. Основу необ-
хідно очистити від речовин, які перешкоджають адгезії, та-
ких як жир, масло, оліфа, мастика та ін., що зменшують зчеп-
лення розчину з основою.
Поверхня повинна бути шорсткою та пористою. Старі шари
штукатурки, ушкодженні солями та насичені водою, потріб-
но очистити до поверхні несучих стін на відстані близько 80
см у всі сторони від країв видимого засолення або зволо-
ження.
Шви кладки, заповнені пошкодженим розчином, необхід-
но розшити на глибину приблизно 20 мм. Перед застосу-
вання розчинової суміші сухі основи необхідно зволожити.
На зволожену основу потрібно нанести напіврозбризку-
ванням адгезійний шар, виготовлений з Cere sit CR 62 з до-
даванням Ceresit CC 81. Для приготування адгезій ної сумі-
ші в якості рідини для замішування Ceresit CR 62 використо-
вують Ceresit CC 81, розбавлений водою у співвідношенні
1:3 відповідно. Кількість рідини для замішування визначаєть-
ся необхідною для обризкування консистенцією суміші.

Адгезійна суміш наноситься на основу за допомогою пен-
злика або кельми, покриваючи рівномірно не менше 50%
поверхні основи у вигляді сітки. Для змішаних кладок, кла-
док з пористої цегли товщина розбризкування повинна бути
близько 5 мм. Реставраційну штукатурку потрібно наносити
через 24 години після укладання адгезійного шару.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш розвести чистою водою (температура – від +10 °С
до +15 °С) з розрахунку приблизно 8,5 л води на 25 кг сумі-
ші та інтенсивно перемішати до отримання однорідної маси
без грудок за допомогою низькооборотного дриля з насад-
кою з оборотами 600 об./хв. або мішалки. Кількість води ре-
гулюється залежно від технології виконання робіт.
Час виготовлення розчинової суміші не повинен перевищува-
ти 5 хвилин. Використання розчинової суміші можливе протя-
гом 15 хвилин (через 15 хвилин відбувається затвердіння су-
міші).
Спочатку необхідно закрити глибокі тріщини та порожні шви
між плитками та кладкою.
Потім на основу вручну чи механізованим способом наносять
штукатурне покриття в один або кілька шарів товщиною від
20 мм до 30 мм і вирівнюють полутерком або теркою.

CR 62 
Штукатурка реставраційна
спеціальна
Розчинова суміш для реставрації будівельних огороджуючих 
конструкцій всередині та зовні будівель.
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Після тужавлення розчину потрібно за допомогою пласти-
кової, піностирольної або дерев'яної терки трохи затерти
поверхню розчину.
Щоб уникнути утворення поверхневих тріщин, затирання не
повинне бути дуже довгим та інтенсивним. Поява води на по-
верхні недопустима.
При нанесенні Ceresit CR 62 в якості вирівнюючого шару з на-
ступним нанесенням декоративного шару його поверхню
слід обробити жорсткою щіткою (нанести подряпини та бо-
розни) для підвищення адгезії наступних шарів.
Свіжу штукатурку берегти від занадто швидкого висихання
не менше 24 годин, забезпечити вологі умови затвердіння.
Через 28 діб після висихання та затвердіння штукатурка го-
това до обробки матеріалами з високою паропроникністю.
У випадку наступних шпалерно-обклеювальних робіт реко-
мендується додатково на Ceresit CR 62 нанести вапняну шту-
катурку товщиною 5 мм.

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати в сухих умовах при темпера-
турі основи +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені рекомен-
дації ефективні при температурі +23 °C та відносній воло-
гості повітря 50%. В інших умовах технологічні параметри
можуть змінюватись. Не змішувати з іншими матеріа-
лами (в'яжучими).
Не використовувати під покриття з гіпсових в'яжу-
чих компонентів. Суміш Ceresit CR 62 містить це-
мент, і в момент гід ратації наступає лужна реакція,
тому під час роботи необхідно захищати очі та
шкіру. У випадку потрапляння суміші в очі негайно
промити їх водою та звернутися по допомогу до лі-
каря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією. 
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначе-
них у технічному описі, слід самостійно провести тестові
випробування або звернутися за консульта цією до вироб-
ника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Штукатурка Ceresit CR 62 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: мінеральна суміш , 
що твердне при використанні 
гідравлічного методу

Витрати води 
для приготування 
розчинової суміші: близько 8,5 л води на 25 кг

сухої суміші
Час приготування
розчинової суміші: до 5 хвилин
Час використання
розчинової суміші: до 15 хвилин
Температура основи 
при використанні 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Об'ємна густина розчину: близько 1,0 кг/дм3

Міцність на стиск: через 28 діб – 2,0–4,0 МПа
Міцність на вигин: через 28 діб – 1,0–2,0 МПа
Капілярне водопоглинання
за 24 години: близько 3,9 кг/м2

Коефіцієнт
дифузії водяної пари: близько 8
Вміст повітряних пор: близько 30%
Теплопровідність: близько 0,24 Вт/мК
Витрата розчинової суміші: близько 8,0 кг/м2

на 1 см товщини шару
Витрата: близько 8 кг/м2 на кожен см

товщини штукатурки

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit СR 62 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил зберiгання
та використання, наведених у цьому технiчному описi. Ви-
робник не несе вiдповiдальностi за неправильне використан-
ня матерiалу, а також за його застосування в iнших цiлях та
умовах, не передбачених цим технiчним описом. Із моменту
появи цього технічного опису всі попередні описи вважати не-
дійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

гідрофобна 
паропроникна 
мінімальна усадка 
легко наноситься на поверхню 
конструкцій 
зручна та проста в застосуванні 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Штукатурка Ceresit CR 63 призначена для реставрації внут-
рішніх та зовнішніх поверхонь огороджувальних конструкцій
будівель та споруд, оштукатурювання вологих та засолених
поверхонь стін із цегли та бетону, у тому числі стін підвалів,
відновлення вологих та засолених поверхонь штукатурок,
оштукатурювання засолених поверхонь цоколю будівель.
Суміш ефективна для оштукатурювання конструкцій після їх
захисту від капілярної вологи за допомогою Ceresit СО 81. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. 
Основа має бути міцною і мати достатню несучу здатність.
Вона може бути сухою чи вологою. Основу необхідно очис-
тити від речовин, що перешкоджають адгезії, таких як жир,
мастило, оліфа, мастика та інших речовин, що зменшують
зчеплення розчину з основою. Поверхня має бути шорстку-
ватою та пористою.
Старі шари штукатурки, пошкоджені солями і насичені во-
дою, слід очистити до поверхні несучих стін на відстані
близько 80 см у всі боки від країв помітного засолення чи
зволоження. Шви кладки, заповнені зруйнованим розчи-
ном, необхідно розшити на глибину близько 20 мм. 
Перед застосуванням розчинової суміші сухі основи необхід-
но зволожити. На зволожену основу слід нанести напівоб-
бризкуванням адгезійний шар, приготовлений з Ceresit CR 63
з додаванням Ceresit CC 81. Для приготування адгезійної
суміші як рідину затворення для Ceresit CR 63 використову-
ють Ceresit CC 81, розведений водою у пропорції 1:3 відпо-
відно. Кількість рідини затворення визначається необхідною
для оббризкування консистенцією суміші. Адгезійну суміш
наносять на основу за допомогою щітки або кельми, покри-
ваючи рівномірно не менше 50% поверхні основи у вигляді

сітки. Для змішаних кладок, кладок з пористої та силікатної
цегли товщина оббризкування має бути близько 5 мм. 
Оштукатурювання слід здійснювати через 24 години після
нанесення адгезійного шару. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Суху суміш замішати чистою водою (температура – від +10 °C
до +15 °C) з розрахунку близько 6,2 л води на 25 кг суміші
та інтенсивно перемішати до одержання однорідної маси без
грудок за допомогою низькооборотного дриля з насадкою 
з обертами 600 об./хв. або за допомогою мішалки. Кількість
води регулюється залежно від технології виконання робіт.
Час приготування розчину не має перевищувати 5 хвилин.
Використання розчину можливе протягом 20 хвилин (після
20 хвилин відбувається деаерація та затвердіння розчину).
Спочатку необхідно заповнити глибокі тріщини та порожні
шви між плитами та кладкою. Потім на основу ручним або
механізованим способом наноситься штукатурне покриття
в один чи кілька шарів товщиною від 20 до 30 мм і розрів-
нюється напівтеркою або теркою. Після загустіння розчину
за допомогою пластикової, пінополістирольної або де-
рев’яної терки слід дещо затерти поверхню розчину. Щоб
уникнути утворення поверхневих тріщин, не слід затирати
надто довго та інтенсивно. Поява води на поверхні непри-

CR 63 
Штукатурка реставраційна 
універсальна
Розчинова суміш для реставрації будівельних конструкцій, 
у тому числі цокольних, всередині та зовні будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

пустима. У випадку використання розчинової суміші для ви-
рівнювання поверхні під штукатурку Cere sit CR 62 або вап-
няні шпаклівки необхідно створити шорсткувату поверхню
жорсткою щіткою. Свіжу штукатурку берегти від занадто
швидкого висихання і протягом не менше 24 годин забез-
печити вологі умови для тверднення. 
Через 28 діб після висихання та затвердіння штукатурку мож-
на покривати матеріалами з високою паропроникністю. 
У випадку подальшого обклеєння шпалерами рекоменду-
ється додатково на Ceresit CR 63 нанести вапняну штука-
турку товщиною 5 мм. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі
основи від +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені рекоменда-
ції ефективні при температурі +23 °C та відносній вологос-
ті повітря 50%. В інших умовах технологічні параметри мо-
жуть змінюватись. Не змішувати з іншими матеріалами
(в’яжучими). Не використовувати під покриття з гіпсовими
в’яжучими речовинами. Суміш Ceresit СR 63 містить це-
мент, і в момент гідратації наступає лужна реакція,
тому під час роботи необхідно захищати очі та шкі-
ру. У випадку потрапляння суміші в очі негайно про-
мити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися чинною нормативною документацією 
по роботі з цементними матеріалами. У випадку викорис-
тання матеріалу в умовах, не зазначених у технічному
описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА 
Штукатурка Ceresit CR 63 фасується в мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: мінеральна суміш, 

що твердне гідравлічно 
Витрата води для приготування
розчинової суміші: близько 6,2 л води на 25 кг
Час приготування
розчинової суміші: до 5 хвилин
Час використання
розчинової суміші: до 20 хвилин
Температура основи при 
використанні розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Густина розчинової суміші: близько 1170 кг/м3

Міцність на стиск: через 28 діб – 9,0 МПа 
Міцність на згин: через 28 діб – 3,6 МПа 
Коефіцієнт водопоглинання: понад 0,5 кг/м2•год1/2

Коефіцієнт дифузії водяної пари: близько 8 
Вміст повітряних пор: близько 22% 
Теплопровідність: близько 0,22 Вт/мК 
Витрата розчинової суміші: близько 9,0 кг/м2 на см

товщини шару. 
З 1,0 кг сухої суміші
виходить 1,11 л розчину 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СR 63 зазна-
ченим технічним характеристикам при виконаннi правил
зберiгання та використання, наведених у цьому технiчному
описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне
використання матерiалу, а також за його застосування в iн-
ших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним опи-
сом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні
описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

паропроникна 
для внутрішніх і зовнішніх робіт 
стійка до атмосферних впливів 
висока адгезія 
проста в застосуванні 
дрібнодисперсна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка Ceresit CR 64 застосовується для підготовки повер-
хні реставраційних штукатурок Ceresit CR 62 та Cere sit CR 63
під фарбування. Властивості Ceresit CR 64 дозволяють забез-
печити високоякісну поверхню реставраційних, а також тра-
диційних цементно-піщаних та цементно-вапняних штукату-
рок. Наявність у рецептурі спеціальних наповнювачів забез-
печує високу технологічність розчинової суміші і знижує імо-
вірність виникнення сольових розводів на розчині. 
Максимальна товщина шару шпаклівки становить 5 мм,
можливе нанесення у два шари. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. 
Поверхня основи з реставраційних штукатурок, бетону, тра-
диційних штукатурок має бути очищена від жирів, бітумів,
пилу та інших речовин, що знижують адгезію. 
Покриття зі слабкою міцністю, а також малярські шари слід
повністю видалити. 
Слабо вбираючі та неоднорідно вбираючі основи слід зво-
ложити водою. Перед нанесенням шпаклівки суху поверхню
необхідно зволожити. 
Поверхню неміцних та пористих основ слід закріпити ґрун-
товкою Ceresit СТ 17 супер (час висихання ґрунтовки –
близько 4 годин залежно від погодних умов). 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст упаковки затворити чистою холодною водою (темпе-
ратура води – від +10 °C до +15 °С) і перемішати до одер-
жання однорідної маси. На підготовлену основу шпаклівку
слід наносити та розгладжувати металевою теркою. Після
нанесення шпаклівки поверхню можна затирати фетровою
або пінопластовою теркою. Після того, як шпаклівка висох-
не, поверхню можна пофарбувати силікатною фарбою 
Ceresit СТ 54 (через 3 дні). У випадку застосування шпак-
лівки поза системами реставрації її можна фарбувати ак-

риловими фарбами Ceresit СТ 42 або Ceresit СТ 44 (через
2–3 тижні). 
У приміщеннях зашпакльовані поверхні слід захищати від
занадто швидкого висихання шляхом змочування водою, 
а також уникати протягів, зниження температури в примі-
щенні тощо. Зовні будинків слід уникати нанесення шпак-
лівки Ceresit СR 64 на поверхні, що перебуває під безпосе-
реднім впливом прямих сонячних променів, а нанесені ша-
ри захищати від опадів і занадто швидкого висихання міні-
мум 24 години. У цьому випадку рекомендується застосову-
вати спеціа льну захисну сітку на будівельних риштуваннях. 

ПРИМІТКИ 
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі осно-
ви від +5 °C до +25 °С. Усі вищезазначені рекомендації ефек-
тивні при температурі +23 °C та відносній вологості повітря
50%. В інших умовах технологічні параметри можуть зміню-
ватись. 
Ceresit CR 64 містить цемент, і при змішуванні з водою
відбувається лужна реакція. У зв'язку з цим під час
роботи необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння суміші в очі негайно промити їх водою
та звернутися по допомогу до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для приготування розчинової суміші використовувати низь-
кооборотний дриль з насадкою. 

CR 64 
Шпаклівка для систем реставрації
Для підготовки поверхні реставраційних штукатурок під фарбування.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися чинною нормативною документацією. 
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника
(імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ 
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА 
Шпаклівка Ceresit CR 64 фасується в мішки по 25 кг. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Склад: суміш мінеральних в'яжучих 

речовин з мінеральними напов-
нювачами та модифікаторами 

Насипна густина: 1,2 кг/дм3

Витрата води для 
приготування розчину: 6,25–6,75 л води на 25 кг сухої

суміші
Температура 
при застосуванні: від +5 °C дo +25 °C
Час застосування: дo 2 годин 
Адгезія до основи: >0,1 MПa 
Орієнтовна витрата: близько 1,8 кг/м2

нa кожний міліметр товщини 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СR 64 зазна-
ченим технічним характеристикам при виконаннi правил
зберiгання та використання, наведених у цьому технiчному
описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне
використання матерiалу, а також за його застосування в iн-
ших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним опи-
сом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні
описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

укріплює основу
підвищує адгезію покриттів 
до основи
зменшує водопоглинання
містить органічні розчинники
прозора
стійка до УФ-випромінювання 
(не жовтіє)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтовка Ceresit CT 14 використовується для:
- обробки гігроскопічних (абсорбуючих) основ перед нане-
сенням декоративних, гідроізоляційних покриттів та облаш-
тування підлог;
- просочення мінеральних основ;
- створення прозорої гідрозахисної плівки на бетонних пли-
тах та плитах бетону з оголеним запов нювачем;
- підвищення поверхневої міцності бетону, штукатурки та
покриттів підлоги на цементній основі;
- ущільнення поверхні у швах затирання.
Не рекомендується для використання у закритих непровіт-
рюваних приміщеннях та нанесення на щільні глазуровані
або не абсорбуючі основи.
Можливе застосування на стінах та підлогах при виконанні
внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повин на бути сухою та
міцною, без видимих пошкоджень. Перед застосуванням
Ceresit CT14 основу необхідно очистити від речових, що за-
побігають адгезії, таких як жир, масло, оліфа, мастика та ін-
ших, що зменшують зчеплення з основою. Неміцні, пухкі ді-
лянки поверхні основи видалити механічним способом. По-
криття з масляних та полімерних фарб слід видалити меха-
нічним способом або за допомогою розчинника.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтовку Ceresit СТ 14 необхідно наносити на основу за
допомогою щітки, валика або пензля. Залежно від стану по-
верхні ґрунтовка може наноситися одним або двома шара-
ми. Після завершення роботи інструменти необхідно одра-

зу промити у розчиннику за допомогою уайт-спіриту. Після
закріплення поверхні затирки у швах керамічного облицю-
вання необхідно протягом години двічі (до повного наси-
чення) нанести Ceresit СТ 14 за допомогою вузького пензля.
Залишки ґрунтовки одразу видалити з плитки за допомо-
гою ганчірки або уайт-спіриту.
При виконанні зовнішніх робіт на великих площах 
Ceresit СТ 14 можна наносити за допомогою розпилюваль-
них засобів, призначених для роботи з розчинниками.

ПРИМІТКИ
Ґрунтування поверхонь має виконуватися при температурі
від +5 °C до +35 °С. Усі вищезазначені рекомендації ефек-
тивні при температурі +23 °C та відносній вологості повітря
50%. В інших умовах технологічні параметри можуть змі-
нюватись. За-тверділу ґрунтовку можна видалити тільки ме-
ханічним способом або за допомогою спеціального роз-
чинника.
Ceresit CT 14 містить органічні розчинники та є легко-
займистим продуктом.
Під час роботи необхідно захищати очі та шкіру. 
У випадку потрапляння ґрунтовки в очі негайно про-
мити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

СТ 14
Ґрунтовка універсальна
глибокого проникнення
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з
застосування матеріалів, що містять органічні розчинники.
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначених
у технічному описі, слід самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника (ім-
портера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 18 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ґрунтовка Ceresit СТ 14 фасується у каністри по 1 л, 5 л та
25 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: розчин акрилової смоли 

в органічному розчиннику
Густина: приблизно 0,84 кг/дм3

Колір: молочно-білий, прозорий
Температура основи: від +5 °C до +35 °С 
Температура спалаху, 
що визначається 
у закритому тиглі: +40 °C
Час висихання: 12 годин
Коефіцієнт опору
дифузії водяної пари: 1300
Водопоглинання
оброблених поверхонь: не більше 0,05 кг/м2•год0,5

Витрата: від 0,2 до 0,5 л/м2

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність ґрунтовки Cere sit СТ 14 за-
значеним технічним характеристикам при виконаннi пра-
вил зберiгання та використання, наведених у цьому технiч-
ному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосу-
вання в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiч-
ним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зміцнює поверхню та сприяє підви-
щенню адгезії декоративного шару
паропроникна 
готова до застосування 
високий ступінь покривності 
водостійка 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 15 призначена для попередньої
обробки основ з метою їх укріплення та підвищення адгезії
наступних шарів до основи, а також спрощення виконання
робіт із нанесення декоративних штукатурок Ceresit CT 72,
Ceresit СТ 73 і фарб Ceresit СТ за рахунок надання поверхні
шорсткості. Ґрунтування основи Ceresit СТ 15 знижує її гіг-
роскопічність. Застосовується на основах із бетону, цемен-
тно-піщаних і гіпсових поверхнях, деревостружкових, гіпсо-
картонних плитах та інших мінеральних основах усередині
та зовні будівель. У фасадних системах скріпленої теплоізо-
ляції Ceresit фарба застосовується для підготовки захисного
армованого шару (Ceresit СТ 85 і Ceresit СТ 190) під оздоб-
лення. Знижує ймовірність виникнення плям на кольорових
силікатних і мінеральних штукатурках. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтуючої
фарби основу необхідно очистити від пилу, напливів, мас-
ляних плям та інших речовин, що знижують адгезію до ос-
нови. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід видали-
ти, а потім вирівняти сумішшю Ceresit СТ 29 за 24 години
до початку робіт. Гігроскопічні основи (гіпсові штукатурки,
стружкові чи гіпсокартонні плити без просочення) слід за-
ґрунтувати Ceresit CT 17 за 4 години до початку робіт. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 15 готова до застосування,
не потребує розведення водою. Перед використанням її
слід ретельно перемішати. Фарбу наносити щіткою рівно-
мірно по всій поверхні (не використовувати малярні вали-
ки). Час висихання фарби залежить, перш за все, від тем-

ператури навколишнього середовища та вологості повіт-
ря. За нормальних кліматичних умов (температура +20 °C
і відносна вологість повітря 60%) час висихання фарби
становить 3 години. Інструменти слід одразу ж після вико-
ристання промити водою. Засохлі бризки видалити орга-
нічними розчинниками. Не використовувати іржаві ємнос-
ті та інструменти. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+25 °С і відносній вологості повітря до 80%. Усі вищевикла-
дені рекомендації ефективні при температурі +20 °С та від-
носній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
фарби може змінитися. У разі потрапляння фарби в очі
слід негайно промити їх водою та звернутися за до-
помогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування фарби,
при роботі з нею слід керуватися чинними нормативними до-
кументами. Рекомендується використовувати Ceresit СТ 15 
у кольорі, наближеному до кольору штукатурки. У разі за-
стосування фарби в інших умовах необхідно самостійно
провести випробування чи звернутися за консультацією до
виробника (імпортера). 

СТ 15
Ґрунтуюча фарба 
Для підготовки основ під тонкошарові силікатні штукатурки, шпаклівки 
та фарби.
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ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із темпера-
турою від +5 °С до +25 °С – 12 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ґрунтуюча фарба Ceresit СТ 15 фасується в пластмасові від-
ра по 10 л. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія синтетичних

смол і наповнювачів 
Густина дисперсії: близько 1,5 кг/дм3 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °С до +25 °С 
Час висихання до ступеня 3: до 3 годин 
Витрата: від 0,2 до 0,5 л/м2

(залежно від нерівності та 
гігроскопічності основи) 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність ґрунтуючої фарби Ceresit СТ 15
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у дано-
му технічному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зміцнює поверхню 
і сприяє збільшенню адгезії 
декоративного шару
висока паропроникність
готова до використання
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрун ті вна фар ба Ce re sіt СТ 15 silicone приз на че на для по пе -
редньої об роб ки ос нов з ме тою їхнього зміц нен ня та для
збіль шен ня ад ге зії на ступ них ша рів до ос но ви, а та кож для
спро щен ня ви ко нан ня ро біт з на не сен ня де ко ра тив них шту-
катурок Ceresіt CT 74, Ceresit CT 75 за рахунок надання по-
верхні шорсткості. Ґрунтування основи Ce re sіt CT 15 silicone
зни жує її гі гро ско піч ність. За сто со ву єть ся по ос но вах з бе то -
ну, це мент но-пі ща ним, гіп со вим по верх ням, де ре вин но-
струж ко вим і гіп сокар тон ним пли там та ін. мі не раль ним ос -
но вам все ре ди ні та зов ні бу дин ків. У фа сад них си сте мах
скрі пле ної те плоізо ля ції Ce re sіt CT 15 silicone за сто со ву єть ся
для під го тов ки за хи сно го ар мо ва но го ша ру (Ce re sіt СТ 85 та
Ce re sіt СТ 190) під обробку.
Зни жує ймо вір ність ви ни кнен ня плям на кольо ро вих си лі ко -
но вих і мі не раль них шту ка тур ках. 

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою і міц ною,
без ви ди мих руй ну вань. Пе ред за стос уван ням ґрун ті вної
фар би ос но ва очи щу єть ся від пи лу, на пли вів, ма сля них плям
та ін ших ре чо вин, що змен шу ють ад ге зію до ос но ви. Усі не -
рів но сті та не міц ні ді лян ки ос но ви потрібно ви да ли ти, а по тім
ви рів ня ти су міш шю Ce re sіt СТ 29 за 24 го ди ни до по чат ку ро -
біт. Гі гро ско піч ні ос но ви (гіп со ві шту ка тур ки, струж ко ві або
гіп сокар тон ні пли ти без про со чен ня) тре ба до дат ко во за-
ґрун ту ва ти Ce re sіt CT 17 супер за 4 го ди ни до по чат ку ро біт. 

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Ґрун ті вну фар бу Ce re sit СТ 15 silicone пе ред застосуванням
слід ре тель но пе ре мі ша ти. Фар ба на но сить ся пензлем або
щіт кою рів но мір но по всій по верх ні. Час ви си хан ня фар би
на сам пе ред зал ежить від тем пе ра ту ри нав ко лиш ньо го се -

ре до ви ща і во ло го сті по ві тря. У нор маль них клі ма тич них
умо вах (тем пе ра ту ра – +20 °C і від но сна во ло гість по ві тря
60%) час ви си хан ня фар би – від 3 до 6 го ди н. Ін стру мен ти
тре ба одра зу пі сля використання про ми ти во дою. За сох лі
бриз ки усу ва ють ся ор га ніч ни ми роз чин ни ка ми. Не ви ко ри -
сто ву ва ти єм но сті та ін стру менти, які іржа ві ють. 
Ґрун ті вна фар ба Ce re sit CT 15 silicone го то ва до за стос -
уван ня, її не тре ба ро зво ди ти во дою. 

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти тре ба ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від  +5 °С
до +30 °C і від но сній во ло го сті до 80%. Усі ви ще ви кла де ні
ре ко мен да ції ефек тив ні при тем пе ра ту рі  +20 °C і від но сній
во ло го сті по ві тря 60%. В ін ших умо вах час ви си хан ня фар -
би мо же змі ни ти ся.
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен ду єть ся при
ро бо ті на од но рід них і ве ли ких по верх нях ви ко ри сто ву ва ти
ма те рі а ли од нієї пар тії, вка за ної на упа ков ці, а та кож во ду
з од но го дже ре ла. 
При ви пад ко во му попаданні на скля ні, ке ра міч ні, де рев'яні,
ме та ле ві та кам'яні по верх ні фар ба мо же змі ни ти їхній ко -
лір, то му пе ред ви ко нан ням ро біт їх необхід но за хи сти ти від
попадання Ce re sit CT 15 si li cone.

СТ 15 silicone
Ґрунтівна фарба силіконова
Для під го тов ки ос нов під тон ко ша ро ві си лі ко но ві шту ка тур ки.
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Під час ро бо ти необхід но бе рег ти очі та шкі ру. 
У ви пад ку потрапляння фар би в очі не гай но про -
мий те їх во дою і звер ніть ся по до по мо гу до лі ка ря. 

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім ви ще ви кла де ної ін фор ма ції що до за стос уван ня фар -
би, при ро бо ті з нею вар то ке ру ва ти ся ді ю чи ми нор ма тив -
ни ми до ку мен та ми. Ре ко мен ду єть ся використання ґрун тів -
ної фар би Ce re sіt CT 15 si li cone, яка за кольо ром близь ка до
кольо ру шту ка тур ки. Дот ри ман ня пра вил, ви кла де них у да -
но му тех ніч но му опи сі, га ран тує  лег ке за стос уван ня фар -
би. У ви пад ку ви ко ри стан ня фар би в ін ших умо вах необхід -
но са мо стій но ви про бу ва ти ма те рі ал або звер ну ти ся за по -
ра дою до ви роб ни ка. 

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці в при мі щен нях з тем пе ра -
ту рою від +5 °С до +30 °С – 12 мі ся ців від да ти ви го то влен -
ня, вка за ної на упа ков ці. За по бі га ти за мо ро жуванню.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Ґрун ті вна фар ба Ce re sit CT 15 si li cone фа су єть ся в пласти-
кові ві дра по 15 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: вод на дис пер сія син тетич них

смол і на пов нюва чів 
Густина: близько 1,5 кг/л 
Тем пе ра ту ра ос но ви
при за стос уван ні: від +5 °С до +30 °С
Час ви си хан ня до сту пе ня 3: від 3 до 6 го дин
Ви тра та: від 0,3 до 0,75 кг/м2

зал еж но від не рів но сті 
та гі гро ско піч но сті ос но ви

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрун ті вної фар би 
Ce re sіt СТ 15 si li cone заз на че ним тех ніч ним ха рак те ри сти -
кам при ви ко нан ні пра вил транспортування, збе рі ган ня та
на не сен ня, що на ве де ні у да но му тех ніч но му опи сі. Ви роб -
ник не не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня
ма те рі а лу, а також за йо го за стос уван ня в ін ших цілях та
умо вах, не пе ред ба че них тех ніч ним опи сом.  Із моменту по-
яви даного технічного опису всі попередні стають недійсни-
ми.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

білого кольору, на основі 
синтетичних смол
зміцнює поверхню та сприяє 
підвищенню адгезії
спрощує процес формування фактури
готова до використання
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 застосовується для поперед-
ньої обробки основ з метою їхнього зміцнення, підвищення
адгезії та полегшення робіт із нанесення декоративних шту-
катурок і фасадних фарб групи Ceresit СТ. Підходить для кон-
сервації фасадних штукатурок на зимовий період. Використо-
вується на основах із бетону, цементно-піщаних та цементно-
вапняних штукатурках, цеглі, гіпсових та інших поверхнях,
стінах і стелях усередині та зовні споруд. У фасадних сис-
темах скріпленої теплоізоляції Ceresit застосовується для
підготовки захисного армованого шару (Ceresit СТ 85 та
Ceresit СТ 190) під оздоблення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтівної
фарби основу слід очистити від пилу, напливів, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію до основи. Усі
нерівні та неміцні ділянки основи необхідно видалити, потім
вирівняти відповідні місця за допомогою суміші Ceresit СТ 29
за 24 години до початку робіт. Гігроскопічні поверхні про-
ґрунтувати Ceresit CT 17 супер за 4 години до початку робіт.
На основах, що зазнають зволоження, необхідно поперед-
ньо (за 3 доби) виконати гідроізоляцію за допомогою мате-
ріалів групи Ceresit СR. Основи з елементами біологічної ко-
розії слід обробити антимікробною ґрунтовкою Ceresit CT 99.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтівну фарбу Ceresit СТ 16 перед використанням слід ре-
тельно перемішати. Фарбу наносити пензлем або щіткою.
Термін висихання фарби насамперед залежить від темпера-
тури зовнішнього середовища та вологості повітря. За нор-
мальних кліматичних умов (температура +20 °C і відносна во-
логість повітря 60%) термін висихання фарби становить 4 годи-
ни. Після висихання фарба стійка до механічних впливів. Одра-

зу після використання інструменти слід вимити водою. Затверді-
лі залишки видалити за допомогою органічних розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості до 80%. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +20 °C і відносній во-
логості повітря 60%. В інших умовах час висихання фарби
може змінитися.
При роботі з ґрунтівною фарбою необхідно захища-
ти очі та шкіру. У випадку потрапляння Ceresit CT 16
в очі слід негайно промити їх водою. При виникнен-
ні подразнення звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім наведеної вище інформації про способи застосування
ґрунтівної фарби, під час роботи з нею слід керуватися чин-
ними нормативними документами. У випадку використання
матеріалу в умовах, що не були розглянуті в даному техніч-
ному описі, слід самостійно провести тестові випробування
або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з постійною
температурою від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати ви-
готовлення, зазначеної на упаковці. За по бі га ти за мо ро -
жуванню.

СТ 16
Фарба ґрунтівна
Для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби.
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УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 фасується у пластикові відра
по 7,5 кг і 15 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія синтетичних

смол і наповнювачів

Густина: не менше 1,45 кг/л 

Колір: білий

Температура основи
під час застосування: від +5 °С до +30 °С

Час висихання до ступеня 3: від 3 до 4 годин

Коефіцієнт опору дифузії 
водяної пари: близько 120 

Витрата*: від 0,3 до 0,75 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність ґрунтівної фарби Ceresit СT 16
зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання і нанесення, наведених у цьому
технічному описі. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його застосування
в інших цілях та умовах, не передбачених цим технічним опи-
сом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зміцнює поверхню та сприяє 
збільшенню адгезії
білого кольору, на основі 
синтетичних смол 
водостійка
підходить для консервації фасадів
спрощує процес формування 
фактури

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 Pro застосовується для попе-
редньої обробки основ з метою зміцнення основи, збільшен-
ня адгезії, а також полегшення робіт із нанесення декоратив-
них штукатурок і фасадних фарб групи Ceresit СТ. Для кон-
сервації штукатурок фасадів на зимовий період. Використо-
вується на основах з бетону, цементно-піщаних та цементно-
вапняних штукатурках, цеглі, гіпсових та ін. поверхнях, стінах
та стелях усередині та зовні споруд. У фасадних системах
скріпленої теплоізоляції Ceresit ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16
Pro застосовується для підготування захисного армованого
шару (Ceresit СТ 85 Pro та Ceresit СТ 190 Pro) під оздоблення. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтівної фарби
основу слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що зменшують адгезію до основи. Усі нерівні та
неміцні ділянки основи необхідно видалити, потім вирівняти за
допомогою суміші Ceresit СТ 29 за 24 години до початку ро-
біт. Гігроскопічні поверхні проґрунтувати Ceresit CT 17 супер
за 4 години до початку робіт. На основах, що зазнають зво-
ложення, необхідно попередньо (за 3 доби) виконати гідроі-
золяцію за допомогою матеріалів групи Ceresit СR. Основи 
з елементами біологічної корозії обробити антимікробною
ґрунтовкою Ceresit CT 99.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтівну фарбу Ceresit СТ 16 Pro перед використанням слід
ретельно перемішати. Фарба наноситься пензлем або щіт-

кою. Термін висихання фарби залежить від температури зов-
нішнього середовища та вологості повітря. За нормальних
кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C і відносна воло-
гість повітря 55 ± 5%) термін висихання фарби – 4 години.
Після висихання фарба стійка до механічних впливів. Одра-
зу після використання інструменти слід вимити водою. За-
тверділі залишки видалити органічними розчинниками.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості до 80%. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній
вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах термін висихання
фарби може змінитися.
При роботі з фарбою необхідно берегти очі та шкіру. У ви-
падку потрапляння фарби в очі слід негайно промити їх во-
дою. При виникненні подразнення звернутись до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім наведеної вище інформації про способи застосування
ґрунтівної фарби, під час роботи з нею слід керуватися чин-
ними нормативними документами. Використання фарби не
викликає труднощів за умови виконання правил, викладених
у даному технічному описі. У випадку використання матеріа-

СТ 16 Pro
Фарба ґрунтівна
Для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби.
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лу в умовах, що не були розглянуті в даному технічному опи-
сі, слід самостійно провести тестові випробування або звер-
нутися за порадою до виробника. Гарантовані властивості
фарби перевірені практичним шляхом та дослідженнями.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною
температурою від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати виго-
товлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні
берегти від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 Pro фасується у пластикові від-
ра по 15 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія синтетичних смол 

і наповнювачів
Густина: не менш ніж 1,45 кг/л 
Колір: білий
Температура основи
під час застосування: від +5 °С до +30 °С
Час висиханнядо ступеня 3: від 3 до 4 годин
Опір дифузії: близько 120 μ Н2О 
Витрата: від 0,3 до 0,75 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність ґрунтівної фарби 
Ceresit СT 16 Pro зазначеним технічним характеристикам
при виконанні правил транспортування, зберігання і нане-
сення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не
несе відповідальності за неправильне використання мате-
ріалу, а також за його застосування в інших цілях та умо-
вах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту
появи даного технічного опису всі попередні стають недійс-
ними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

укріплює основу
збільшує адгезію покриття до основи
зменшує водопоглинання
готова до використання
не містить органічних розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтов ка Ce re sit СТ 17 приз на че на для ук рі плен ня та про -
со чу ван ня по ри стих, не міц них та силь но по гли наю чих ос -
нов (лег кий бе тон, шту ка тур ки, гіп со ві та це гля ні по верх ні),
збіль шен ня ад ге зії ма те рі а лів Ce re sit до ос но ви.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою та міц ною,
не ма ти яв них оз нак руй ну ван ня. Пе ред за стос уван ням
ґрунтов ки ос но ву очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них
плям та ін ших ре чо вин, що змен шу ють ад ге зію до ос но ви.
Всі не рів ні та не міц ні ді лян ки ос но ви необхід но ви да ли ти, 
а по тім ви рів ня ти ма те рі а ла ми груп CN, CT, CХ (зал еж но
від ста ну та приз на чен ня кон струк ції) за 24 го ди ни до по -
чат ку ро біт. Осно ви з еле мен та ми біо ло гіч ної коро зії
обро би ти ґрунтов кою з анти мі кроб ною доміш кою Ceresit
СТ 99 або вида ли ти меха ніч ним шля хом. 

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Ґрунтов ку Ce re sit СТ 17 необхід но на но си ти пен злем, ва ли -
ком або щіт кою. Зал еж но від ста ну по верх ні ґрунтов ку
мож на на но си ти в один або два ша ри. При на не сен ні
ґрунтов ки в два ша ри для пер шо го ша ру мож на ви ко ри сто -
ву ва ти ґрунтов ку ниж чої кон цен тра ції. Ін стру мен ти пот ріб -
но одра зу пі сля ви ко ри стан ня про ми ти во дою.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти необхід но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від
+5 °C до +30 °C. Усі ре ко мен да ції, ви кла де ні ви ще, ефек -
тив ні при тем пе ра ту рі +20 °C і від но сній во ло го сті по ві тря
60%. В ін ших умо вах час ви си хан ня ґрунтов ки мо же змі ни -
ти ся. При роботі з ґрунтовкою необхідно берегти очі та шкі-

ру. У випадку потрапляння ґрунтовки в очі, слід негайно
промити їх водою. При виникненні подразнення звернутись
до лікаря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім по да ної ви ще ін фор ма ції що до за стос уван ня ґрунтов -
ки, під час ро бо ти з нею пот ріб но ке ру ва ти ся чин ни ми нор -
ма тив ни ми до ку мен та ми. За стос уван ня ґрунтов ки не ви кли -
кає труд но щів за умо ви дот ри ман ня пра вил, ви кла де них 
у да но му тех ніч но му опи сі. У ви пад ку за стос уван ня ґрунтов -
ки в умо вах, що не бу ли роз гля ну ті в да но му тех ніч но му опи -
сі, необхід но са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня або звер -
ну ти ся за по ра дою до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці в при мі щен нях із по стій -
ною тем пе ра ту рою від +5 °C до +30 °C 12 мі ся ців з дня ви -
го то влен ня, вка за но го на упа ков ці. При транс пор ту ван -
ні бе рег ти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

СТ 17
Ґрунтовка глибокопроникна 
Для укріплення та просочування основ під оздоблювальні, гідроізоляційні,
теплоізоляційні та інші покриття.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УПА КОВ КА
Ґрунтов ку Ce re sit СТ 17 роз ли ва ють у пласт ма со ві ка ні стри
по 2; 5 і 10 л. Каністри об'ємом 10 л можуть дещо відрізня-
тися одна від одної (залежно від постачальника виробника).
Переконайтесь в оригінальній якості продукції: шукайте ін-
формацію про ступені захисту на лицьовій стороні упаков-
ки.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: дис пер сія на ос но ві 

син те тич них смол
Ко лір: світ ло-жов тий
Тем пе ра ту ра ос но ви: від +5 °C до +30 °C
Час ви си хан ня: від 4 до 6 го дин
Густина: 1,01 ± 0,01 г/мл
Ви тра ти ґрунтов ки: від 0,1до 0,2 л/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрунтов ки Ce re sit СТ 17 вка -
за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня пра -
вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня,
заз на че них у да но му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се
від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, 
а та кож за йо го за стос уван ня в цілях і умо вах, не пе ред ба -
че них тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного технічно-
го опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

без кольору
укріплює основу
збільшує адгезію покриття до основи
зменшує водопоглинання
готова до використання
не містить органічних розчинників

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Грун тов ка Ce re sit СТ 17 су пер приз на че на для ук рі плен ня та
про со чу ван ня по ри стих, не міц них та силь но по гли наю чих
ос нов (лег кий бе тон, шту ка тур ки, гіп со ві та це гля ні по верх -
ні), збіль шен ня ад ге зії ма те рі а лів Ce re sit до ос но ви.
Є осо бли во ефек тив ною:
- для пі дви щен ня міц но сті по верх не во го ша ру ду же «слаб -

ких» ос нов;
- для зак рі плен ня по верх ні стін пе ред на клею ван ням тон ко -

ша ро вих шпа лер та пе ред фар бу ван ням во до ди спер сій -
ни ми фар ба ми;

- при від но влен ні фа са дів бу ді вель і спо руд;
- при необхід но сті збе ре жен ня кольо ру об ро блю ва ної по -

верх ні ос но ви.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою та міц ною,
не ма ти яв них оз нак руй ну ван ня. Пе ред за стос уван ням
ґрунтов ки ос но ву очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них плям
та ін ших ре чо вин, що змен шу ють ад ге зію до ос но ви. Всі не -
рів ні та не міц ні ді лян ки ос но ви необхід но ви да ли ти, а по тім
ви рів ня ти ма те рі а ла ми груп CN, CT, CХ (зал еж но від ста ну та
приз на чен ня кон струк ції) за 24 годи ни до почат ку ро біт.
Осно ви з еле мен та ми біо ло гіч ної коро зії обро би ти  ґрунтов -
кою з анти мі кроб ною доміш кою Ceresit СТ 99 або вида ли ти
меха ніч ним шля хом. 

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Грун тов ку Ce re sit СТ 17 су пер необхід но на но си ти пен злем,
ва ли ком або щіт кою. Зал еж но від ста ну по верх ні ґрунтов ку

мож на на но си ти в один або два ша ри. При об ро блен ні
стяж ки під ло ги пе ред укла дан ням са мо ви рів ню валь них су -
мі шей ґрунтов ку пот ріб но на но си ти в два ша ри з ін тер ва -
лом 2 го ди ни. При на не сен ні ґрунтов ки в два ша ри для пер -
шо го ша ру мож на ви ко ри сто ву ва ти ґрунтов ку ниж чої кон -
цен тра ції. Ін стру мен ти пот ріб но одра зу пі сля ви ко ри стан ня
про ми ти во дою.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти пот ріб но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °C
до +30 °C. Усі ви кла де ні ви ще ре ко мен да ції є ефек тив ни ми
при тем пе ра ту рі +20 °C та від но сній во ло го сті по ві тря 60%. 
В ін ших умо вах час ви си хан ня ґрунтов ки мо же змі ни ти ся. При
роботі з ґрунтовкою необхідно берегти очі та шкіру. У випад-
ку потрапляння ґрунтовки в очі, слід негайно промити їх во-
дою. При виникненні подразнення звернутись до лікаря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім по да ної ви ще ін фор ма ції що до за стос уван ня ґрунтов -
ки, під час ро бо ти з нею пот ріб но ке ру ва ти ся чин ни ми нор -
ма тив ни ми до ку мен та ми. За стос уван ня ґрунтов ки не ви кли -

СТ 17 супер 
Ґрунтовка глибокопроникна
без кольору (під фарбування)
Для укріплення та просочування основ під пофарбовані, 
оздоблювальні та інші покриття.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

кає труд но щів за умо ви дот ри ман ня пра вил, ви кла де них 
у да но му тех ніч но му опи сі. У ви пад ку за стос уван ня ґрунтов -
ки в умо вах, що не бу ли роз гля ну ті в да но му тех ніч но му опи -
сі, необхід но са мо стій но про ве сти ви про бу ван ня або звер -
ну ти ся за по ра дою до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці в при мі щен нях із по стій -
ною тем пе ра ту рою від +5 °C до +30 °C 12 мі ся ців з дня ви -
го то влен ня, вка за но го на упа ков ці. При транс пор ту ван -
ні бе рег ти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Грун тов ку Ce re sit СТ 17 супер роз ли ва ють у пласт ма со ві ка -
ні стри по 2; 5 і 10 л. Каністри об'ємом 10 л можуть дещо від-
різнятися одна від одної (залежно від постачальника вироб-
ника). Переконайтесь в оригінальній якості продукції: шу-
кайте інформацію про ступені захисту на лицьовій стороні
упаковки.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: дис пер сія на ос но ві син те тич них

смол
Ко лір: без кольору
Тем пе ра ту ра ос но ви: від +5 °C до +30 °C
Час ви си хан ня: від 4 до 6 го дин
Густина: 1,01 ± 0,01 г/мл
Ви тра ти ґрунтов ки: від 0,1до 0,2 л/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрунтов ки Ce re sit СТ 17 су пер
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня
пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не -
сен ня, заз на че них у да но му тех  ніч но му опи сі. Ви роб ник не
не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а -
лу, а та кож за йо го за стос уван ня в цілях і умо вах, не пе ред -
ба че них тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

не містить важких металів
не залишає слідів на обробленій
поверхні
має глибоку проникаючу дію
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтов ка Ce re sit СТ 99 приз на че на для ви да лен ня гриб -
ків, ли шай ни ків, мо хів і зни щен ня мі кро ор га ніз мів, бак те -
рій і т. п. у мі не раль них ос но вах все ре ди ні та ззов ні бу ді -
вель. Не за сто со ву єть ся на де рев'яних ос но вах.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Пе ред по чат ком ро біт зі знеш ко джен ня по верх ні необхід но
з'яс ува ти при чи ну по яви пліс ня ви, ли шай ни ків і т. п. та усу-
нути її. Пе ред ви ко ри стан ням ґрунтов ки ос но ва очи щу єть ся
від пи лу, на пли вів, ма сля них плям та ін ших ре чо вин, що
змен шу ють про со чу ван ня ґрунтов ки в ос но ву, без за сто-
с уван ня во ди. По верх не ві утво рен ня з мі кро ор га ніз мів або
рос лин ність слід ре тель но ви да ли ти, ви ко ри став ши дро тя ну
щіт ку.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Ґрунтов ку Ce re sit СТ 99 необхід но на но си ти пе ред по чат -
ком ро біт із під го тов ки ос но ви під оз до блен ня або улаш ту -
ван ня по крит тів. Пе ред за стос уван ням ґрунтов ку слід роз -
ба ви ти чи стою во дою у спів від но шен ні від 1:2 до 1:5 і за до -
по мо гою пен зля гу сто на не сти на по верх ню вра же ної ді лян -
ки. Не до пу ска єть ся на не сен ня роз чи ну ме то дом роз пи лен -
ня. Про тя гом 8–10 го дин від бу ваєть ся ефек тив ний вплив на
мі кро фло ру, пі сля чо го мож на про дов жу ва ти об роб ку по -
верх ні (грун ту ван ня, шту ка тур ка та ін.). Ін стру мен ти слід ві -
дра зу ж пі сля за стос уван ня про ми ти во дою.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С
до +35 °С та відносній вологості повітря до 80%. Усі вище-
викладені рекомендації ефективні при температурі +20 °С
та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час ви-
сихання ґрунтовки може змінитися. 
Ceresit CТ 99 містить органічні біоцидні препарати, що по-
дразнюють очі, шкіру та дихальні шляхи, тому під час робо-
ти з матеріалом забороняється вживати їжу та палити. Ро-

боти слід проводити в гумових рукавицях і захисних окуля-
рах. У разі потрапляння рідини в очі їх слід ретельно про-
мити чистою водою та звернутися за допомогою до лікаря.
Після нанесення ґрунтовки приміщення необхідно провітри-
ти до зникнення запаху. Не допускати контакту з продукта-
ми харчування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування ґрун-
товки, при роботі з нею слід керуватися чинними норматив-
ними документами. Застосування ґрунтовки не викликає
труднощів за умови дотримання правил, викладених у да-
ному технічному описі. У разі застосування ґрунтовки в ін-
ших умовах необхідно самостійно провести випробування
чи звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в при мі щен нях із по стій ною тем -
пе ра ту рою від +5 °С до +35 °С, 12 мі ся ців від да ти ви го то влен -
ня, вка за ній на упа ков ці. Бе рег ти від заморожування.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

СТ 99
Антимікробна ґрунтовка
Для видалення плісняви, мохів, лишайників і мікроорганізмів 
у мінеральних основах.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УПА КОВ КА
Ґрунтов ка Ce re sit СТ 99 фа су єть ся в пласт ма со ві єм но сті по
1 л.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: ор га ніч ні біо ци ди
Тем пе ра ту ра ос но ви: від +5 °С до +35 °С
Час ви си хан ня: прибл. 4 го дин
Ви тра ти во ди: від 2 до 5 л во ди 

на 1 л Ce re sit CT 99
Ви тра ти ґрунтов ки:
- при ро зве ден ні во дою 1:2 від 0,08 до 0,09 кг/м2

- при ро зве ден ні во дою 1:5 від 0,03 до 0,05 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрунтов ки Ce re sit СТ 99
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня
пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не -
сен ня, заз на че них у да но му тех  ніч но му опи сі. Ви роб ник не
не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі -
а лу, а та кож за йо го за стос уван ня в цілях і умо вах, не пе -
ред ба че них тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного
технічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зручна у використанні
тріщиностійка
армована мікроволокнами
легко наноситься шаром до 20 мм

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка Ce re sit СТ 29 приз на че на для ре мон ту, вирівню-
вання та під го товки бе тон них, це гля них, це мент но-пі ща них,
це мент но-вап ня них ос нов під оз до блен ня все ре ди ні та зов -
ні бу ді вель при товщині шару від 2 до 20 мм за одне нане-
сення. Ефек тив на при ремонті трі щин, за гли блень та ін ших
де фек тів на по верх ні ос но ви. Не ви ко ри сто ву ва ти для ре -
мон ту під лог!

ПІД ГО ТОВКА ОС НО ВИ
Під го товка ос но ви здій сню єть ся згідно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою та щіль ною,
без ви ди мих руй ну вань. Пе ред за стос уван ням роз чин ової су -
мі ші ос но ву слід очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них плям та
ін ших ре чо вин, що знижу ють ад ге зію роз чи ну до ос но ви. Усі
нерівні та неміцні ділянки ос но ви слід видалити. Ос но ву з еле -
мен та ми біо ло гіч ної ко ро зії об ро би ти спе ціаль ною су міш шю
Ce re sit CT 99 або ви да ли ти ме ха ніч ним спо со бом. По верх ню
очи ще ної ос но ви пот ріб но зво ло жи ти. Щіль ні, рів ні бе тон ні
ос но ви пе ред на не сен ням шпаклівки об ро бити ад ге зій ним
ша ром (10 кг Ceresit СТ 29 + 0,8 л Ceresit СС 81 + 2 л во ди).
Ад ге зій ний шар на но сить ся на по верх ню за до по мо гою жор-
сткої щітки.
Не щіль ні, з ви со кою вби рною здат ні стю ос но ви (бло ки з ніз -
дрю ва то го бе то ну, ра куш ня ка, шла ко бе то ну, не міц на шту -
ка тур ка, ке ра міч на це гла низь ких ма рок) шпаклюються су -
мі шшю (100 кг Ceresit СТ 29 + 1,45 кг Ceresit СО 85 + 24 л
во ди) че рез 4 го ди ни пі сля об роб ки по верх ні ґрун тов кою
Ce re sit CT 17.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) з роз ра хун ку 0,24 л во ди на 1 кг су хої су -
мі ші та пе ре мі ша ти до от ри ман ня од но рід ної ма си без гру -

док за до по мо гою низько о бер то во го дри ля з нас ад кою чи
мі шал ки. Кіль кість во ди (5,5–6,5 л на 25 кг) мо же ре гу лю ва -
тися в межах зал еж но від ти пу ви ко ну ва них ро біт і ма те рі а лу
ос но ви. Для за пов нен ня раковин, виїмок, трі щин роз чин ова
су міш по вин на бу ти більш гу стою, а для ви рів ню ван ня та шпа -
клю ван ня – менш гу стою. По тім роз чин ову су міш ви три мати
5 хви лин, пі сля чо го зно ву перемі шати. За стос уван ня розчи-
нової су мі ші мо жли ве про тя гом 1 го ди ни. Ce re sit СТ 29 на но -
сить ся за до по мо гою нер жа ві ю чо го шпа те ля, тер ки або на-
пів тер ка та ін ших ін стру мен тів. Роз чин ову су міш слід на но си -
ти на по верх ню до необхід ної тов щи ни. Мак си маль на тов щи -
на ша ру (для ви рів ню ван ня або шпаклювання) не по вин на
пе ре ви щу ва ти 20 мм за одне нанесення.
З ме тою от ри ман ня рів них по вер хонь під фар бу ван ня в мо -
мент початкового тужавлення (від 5 до 30 хви лин зал еж но від
ос но ви та умов за стос уван ня) пот ріб но ре тель но за тер ти по -
верх ню шпа клів ки за до по мо гою пла сти ко вої тер ки. Пі сля за -
ти ран ня по верх ня не шлі фу єть ся. У ра зі необхід но сті ос но ву
зво ло жу ють во дою ме то дом роз пи лен ня або пензлем. При
нор маль них клі ма тич них умо вах (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C 
і від но сна во ло гість по ві тря 55 ± 5%) і на леж ній вен ти ля ції до
фар бу ван ня, на клеювання шпа лер, на не сен ня де ко ра тив них
по крит тів мож на при сту па ти че рез 24 го ди ни.

СТ 29
Шпаклівка полімерцементна
армована
Розчинова су міш для ре мон ту та під го товки ос но ви під оз до блен ня
все ре ди ні та зов ні бу ді вель.
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ПРИ МІТ КИ
Су міш мі стить ар мую чі мі кро во лок на. До сяг ти рів но мір но го
роз по ді лу во ло кон у роз чин овій су мі ші при замішуванні ве -
ли кої її кіль ко сті мож на тіль ки за до по мо гою низько о бер то во -
го дри ля з нас ад кою. Про пор цію во ди слід виз на чи ти дослід-
ним шляхом зал еж но від спо со бу за стос уван ня, здатності ос-
нови до вбирання. Шпаклівка мі стить мі кро во лок но, то му не
під ля гає шлі фу ван ню. Ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту -
рі ос но ви від +5 °C до +30 °C. Усі ви ще заз на че ні ре ко мен да -
ції ефек тив ні при тем пе ра ту рі +20 ± 2 °C і від но сній во ло го сті
по ві тря 55 ± 5%. В ін ших умо вах час ви си хан ня й утво рен ня
кір ки мо же змі ни ти ся. Су міш мі стить це мент і вап но, при
взаємодії з водою дає лужну реакцію, то му під час
ро бо ти пот ріб но захищати очі та шкі ру. У ра зі по -
тра плян ня роз чин ової су мі ші в очі слід не гай но про -
ми ти їх во дою та звер ну ти ся за до по мо гою до лі ка -
ря. Забо ро няєть ся змі шу ва ти су міш з ін ши ми на пов -
ню ва ча ми, за пов ню ва ча ми та в'яжу чи ми ре чо ви -
на ми.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
При при го ту ван ні роз чин ової су мі ші з ме тою уни кнен ня її ае -
ра ції ви ко ри сто ву ють дриль з насадкою (не більше 600 об/хв).
У пе ріод ви си хан ня і ту жав лен ня роз чин ової су мі ші її слід за-
хищати від пря мих со няч них про ме нів і впли ву мі нус ових тем -
пе ра тур, а під час ви ко нан ня ро біт уни кати по тра плян ня опа -
дів.
Крім ви ще заз на че ної ін фор ма ції про за стос уван ня ма те рі а лу,
при ро бо ті з ним слід ке ру ва ти ся чин ни ми нор ма тив ни ми до -
ку мен та ми. У ра зі ви ко ри стан ня ма те рі а лу в ін ших умо вах по-
т ріб но са мо стій но здій сни ти ви про бу ван ня чи звер ну ти ся за
консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то влен ня, заз на че ної на упаковці.

УПА КОВ КА
Шпаклівка Ce re sit CT 29 фа су єть ся в міш ки по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: це мент на су міш із мі не раль ни ми

на пов ню ва ча ми та ор га ніч ни ми
до бав ка ми

Ви тра та во ди 
для при го ту ван ня
роз чин ової су мі ші: 6 л води на 25 кг сухої суміші
Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: до 60 хви лин
Тем пе ра ту ра ос но ви 
під час за стос уван ня 
роз чин ової су мі ші: від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації: від -50 °С до +70 °С
Тов щи на ша ру 
за одне нанесення: від 2 до 20 мм
Паропроникність: не менше 0,08 мг/(м•год•Па)
Паропроникність 
з додаванням Ceresit СО 85: не менше 0,15 мг/(м•год•Па)
Ад ге зія до всіх ос нов від по -
від но до сфе ри за стос уван ня, 
що експлуатуються
(повітряно-сухе середовище): не менш ніж 0,3 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Тріщиностійкість: відсутність тріщин на клині 

товщиною 20 мм
Міцність на стиск: не менше 7 МПа
Міцність на розтягування 
при згині: не менше 2 МПа
Ви тра та су мі ші: 1,6 кг/м2 на 1 мм тов щи ни ша ру,

1,6 кг на 1 л за пов не но го об'єму

Ceresit CT 29 Ц.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність Ce re sit СТ 29 заз на че ним
тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил транс-
портування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня, на ве -
де них у цьо му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві -
даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, а та кож
за йо го за стос уван ня в ін ших цілях та умо вах, не пе ред ба -
че них цим тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного тех-
нічного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія
пластична, легко наноситься 
на поверхню конструкцій
зручна та проста у використанні,
може легко шліфуватись
дрібнодисперсна, має тиксотропний
ефект
товщина шару за одне нанесення –
до 3 мм

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпа клів ка Ce re sit СТ 126 приз на че на для ви со коя кіс но го під -
го ту ван ня бе тон них, це мент но-вап ня них, це мент но-пі ща них,
це гля них та гіп со вих ос нов під оз до блен ня. Тов щи на ша ру за
од не на не сен ня – до 3 мм. Мо же за сто со вуватися для за пов -
нен ня не ве ли ких трі щин і отво рів гли би ною до 5 мм. Пі сля ви -
си хан ня по верх ня Ce re sit СТ 126 мо же бу ти по фар бо ва на
або об кле є на шпа ле ра ми. Не мож на за сто со ву ва ти для ре -
мон ту під ло ги під облицювання та у при мі щен нях з пі дви ще -
ною во ло гі стю.
Для за пов нен ня ве ли ких трі щин, отво рів, крі плен ня елек -
тро про вод ки, шпа клю ван ня гли бо ких швів, під го ту ван ня ос -
нов під облиц юван ня пот ріб но ви ко ри сто ву ва ти ма те рі а ли
Ce re sit СТ 29 або Ce re sit СХ 5.

ПІД ГО ТУ ВАН НЯ ОС НО ВИ
Під го товка ос но ви здій сню єть ся згідно зі СНиП 3.04.01-87 
та ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою та міц -
ною, без ви ди мих де фек тів. Пе ред за стос уван ням роз чин ової
су мі ші ос но ву слід очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля них плям
та ін ших ре чо вин, що знижують ад ге зію роз чи ну до ос но ви.
Слід поз бу ти ся всіх не рів но стей і не міц них ді ля нок ос но ви, 
а по тім ви рів ня ти відповідні місця су міш шю Ce re sit СТ 29 за
24 го ди ни до по чат ку ро біт або су міш шю Ce re sit СТ 126 за
кіль ка на не сень (зал еж но від гли би ни руй ну ван ня ос но ви).
Ос но ви з еле мен та ми біо ло гіч ної ко ро зії об ро би ти спе ціаль -
ни м роз чи ном Ce re sit СТ 99 або ви да ли ти ме ха ніч ним спо со -
бом. Ос но ви з ви со ким во до по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю)
необхід но обробити ґрунтовкою Ceresit СТ 17. Глад кі ос но ви
об ро би ти наж дач ним па пе ром до от ри ман ня шор сткої по -
верх ні.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш за тво ри ти чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди: від
+15 °С до +20 °С) із роз ра хун ку 0,34–0,35 л во ди на 1 кг
су хої су мі ші та пе ре мі ша ти до от ри ман ня од но рід ної ма си
без гру док за до по мо гою низько о бер то во го дри ля з нас ад -
кою або мі шал ки. По тім роз чин ову су міш ви три мати 5 хви -
лин, пі сля чо го зно ву перемі шати. За стос уван ня роз чинової
су мі ші мо жли ве про тя гом 1 го ди ни.  Ce re sit СТ 126 мож на
на но си ти за до по мо гою нер жа ві ю чо го шпа те ля, тер ки або
напів терка та ін ших ін стру мен тів. Роз чин ову су міш пот ріб но
на но си ти на по верх ню сму га ми, пер пен ди ку ляр ни ми од на
од ній, за лиш ки ви да ля ти та ви ко ри сто ву ва ти зно ву. Мак си -
маль на тов щи на не по вин на пе ре ви щу ва ти 3 мм за один
шар. Пі сля ос та точ но го ви си хан ня по верх ні в ра зі необхід -
но сті її мож на від шлі фу ва ти. При нор маль них клі ма тич них
умо вах (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C і від но сна во ло гість по ві тря
55 ± 5%) і на леж ній вен ти ля ції до шлі фу ван ня мож на при сту -
пи ти че рез 4 го ди ни, до фар бу ван ня, на кле ювання шпа лер –
че рез 24 го ди ни.

ПРИ МІТ КИ
Де фек ти, що утво ри ли ся на по верх ні пі сля на не сен ня роз -
чин ової су мі ші, мож на ви пра ви ти пі сля її ви си хан ня за до по -
мо гою об роб ки по верх ні дріб но зер ни стим наж дач ним па пе -
ром, воль фра мо вою сі ткою або за пов нен ня дріб них де фек -
тів Ce re sit СТ 126.

СТ 126
Шпа клів ка гіп со ва фі ніш на
Для під го ту ван ня стін і стель під оз до блен ня все ре ди ні бу ді вель 
(тов щи на ша ру – до 3 мм).
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Ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °C до
+35 °C. Усі ви ще заз на че ні ре ко мен да ції ефек тив ні при тем -
пе ра ту рі +20 ± 2 °C і від но сній во ло го сті по ві тря 55 ± 5%. 
В ін ших умо вах час ви си хан ня мо же змі ни ти ся.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Для при го ту ван ня роз чин ової су мі ші за сто со ву єть ся елек -
трич ний дриль з насадкою. Для покращення властивостей
при багатошаровому нанесенні рекомендуеться кожен по-
передній шар обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17.
Крім ви ще заз на че ної ін фор ма ції про за стос уван ня ма те рі а -
лу, при ро бо ті з ним слід ке ру ва ти ся чин ни ми нор ма тив ни ми
до ку мен та ми. У ра зі ви ко ри стан ня ма те рі а лу в ін ших умо -
вах пот ріб но са мо стій но здій сни ти ви про бу ван ня або звер -
ну ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій закритій упа ков ці в су хих при мі щен нях – 12 мі -
ся ців від да ти ви го то влен ня, заз на че ної на упа ков ці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Шпа клів ка Ce re sit СТ 126 фа су єть ся в міш ки по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: се па ро ва ний гіпс, дріб но ди -

сперс не мар му ро ве борошно
та ком плекс мо ди фі кую чих 
до ба вок

Ко лір: бі лий
Ви тра ти во ди 
для при го ту ван ня
роз чин ової су мі ші: 8,5–8,75 л води на 25 кг сухої

суміші
Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: до 1 го ди ни
Тем пе ра ту ра ос но ви
при за стос уван ні 
роз чин ової су мі ші: від +5 °С до +35 °С
Тов щи на ша ру: до 3 мм
Шлі фу ван ня: че рез 4 го ди ни
Фар бу ван ня 
(при тем пе ра ту рі +20 °С): че рез 24 го ди ни
Ад ге зія до всіх ос нов
від по від но до сфе ри 
за стос уван ня: не менше 0,3 МПа
Паро проникність: не менше 0,07 мг/(м•год•Па)
Усадка: не більше 0,5 мм/м
Міцність на стиск: не менше 5 МПа
Міцність на розтягування 
при згині: не менше 1 МПа
Ви тра та* роз чинової су мі ші: 1,0–1,1 кг/м2

на 1 мм тов щи ни ша ру
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 126 Г.2.ШГ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність Ce re sit СТ 126 заз на че ним
тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил транс -
пор ту ван ня, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня, на ве де -
них у цьо му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль -
но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, а та кож за
йо го застосування в ін ших цілях та умо вах, не пе ред ба че них
цим тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного технічного
опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до будь-яких 
мінеральних основ
пластична, легко наноситься 
на поверхню конструкцій
зручна та проста у використанні
має тиксотропний ефект
товщина шару за одне 
нанесення – до 4 мм
легко піддається обробці 
та шліфуванню

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка Ceresit СТ 127 призначена для вирівнювання, за-
повнення і шпаклювання дрібних дефектів на бетонних, це-
ментно-вапняних і цементно-піщаних основах, цегляній клад-
ці, гіпсових поверхнях.
Не можна застосовувати у вологих приміщеннях (душові,
ванні кімнати, сау ни), для вирівнювання підлог і підготування
основ під облицювання. Шпаклівку можна фарбувати фар-
бами та обклеювати шпалерами.
Для заповнення великих тріщин, отворів, кріплення елек-
тропроводки, шпаклювання глибоких швів, підготування ос-
нов під облицювання потрібно використовувати матеріали
Ceresit СТ 29 або Ceresit СХ 5.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міц-
ною, без видимих дефектів. Перед застосуванням розчино-
вої суміші основу слід очистити від пилу, напливів, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до ос-
нови. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити,
а потім вирівняти відповідні місця сумішшю Ceresit СТ 29 за
24 години до початку робіт. Основи з елементами біологіч-
ної корозії обробити спеціальним розчинoм Cere sit CT 99
або видалити механічним способом, а потім заґрунтувати
ґрунтовкою Ceresit CT 17. Неміцні основи та основи 
з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) заґрунтувати
ґрунтовкою Ceresit СТ 17. Гладкі основи обробити наждач-
ним папером до отримання шорсткої поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) з розрахунку 0,28–0,30 л води на 1 кг су-
хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою
або мішалки. Потім розчинову суміш витримати 10 хвилин,
після чого знову перемішати. Застосування розчинової сумі-
ші можливе протягом 5 годин, а при її зберіганні у щільно за-
критій тарі – до 24 годин. Ceresit СТ 127 наносити механіч-
ним способом або вручну шпателем, теркою або напівтер-
тком та іншими інструментами з нержавіючої сталі. Розчино-
ву суміш потрібно наносити на поверхню смугами, перпенди-
кулярними одна одній, залишки видаляти і використовувати
знову. Максимальна товщина не повинна перевищувати 
4 мм за один шар. Після остаточного висихання поверхні 
в разі необхідності її можна відшліфувати. При нормальних
кліматичних умовах (температура  +20 ± 2 °C і відносна во-
логість повітря 55 ± 5%) і достатній вентиляції до шліфування,
фарбування, наклеювання шпалер можна приступити через
24 години, при температурі +5 °С – через 48 годин.

ПРИМІТКИ
Кількість води потрібно визначити дослідним шляхом залеж-
но від способу використання, здатності основи до поглинан-
ня. Оптимальна пропорція – 0,30 л води на 1 кг сухої суміші. 

СТ 127
Шпаклівка полімерна фінішна
Дрібнодисперсна шпаклівка для підготування основ стін і стель 
під фарбування та обклеювання шпалерами всередині будівель 
(товщина шару – до 4 мм).
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Шліфування поверхні, що оброблена Ceresit CT 127, можли-
ве після її висихання за допомогою дрібнозернистого на-
ждачного паперу, вольфрамової сітки.
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від +5 °C
до +35 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря 55 ± 5%. В ін-
ших умовах час висихання та утворення кірки може змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для приготування розчинової суміші рекомендується засто-
совувати дриль з обертами не більш ніж 600 об/хв з метою
уникнення аерації розчинової суміші. При сильній аерації
розчинової суміші можлива поява дрібних бульбашок повітря
на поверхні основи. Механічна міцність полімерної шпаклів-
ки Ceresit СТ 127 незначна, тому при необхідності отримання
міцніших основ слід використовувати Ceresit CT 126.
Крім вищезазначеної інформації про застосування матеріа-
лу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними
документами. У разі використання матеріалу в інших умовах
потрібно самостійно здійснити випробування або звернутися
за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 24 міся-
ці від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 127 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімер із мінеральними 

наповнювачами та іншими 
органічними добавками

Колір: білий
Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші: 7,5 л води на 25 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші:
- у відкритій тарі: 5 годин
- у герметичній тарі: до 24 годин
Температура основи
при використанні 
розчинової суміші: від +5 °C до + 35 °C
Товщина шару: від 0,2 до 4 мм
Фарбування, шліфування:
- при температурі +20 °С через 24 години
- при температурі +5 °С через 48 годин
Паропроникність: не менш ніж 0,08 мг/(м•год•Па)
Витрата* розчинової суміші: 1,0–1,1 кг/м2

на 1 мм товщини шару
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 127 П.2.ШП1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклівки Ceresit СТ 127 за-
значеним технічним характеристикам при виконанні правил
транс пор ту ван ня, зберігання, приготування і нанесення, на-
ведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його використання в інших цілях та умовах, не передбаче-
них цим технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

зручна у використанні
для роботи всередині та зовні 
будівель
висока адгезія до мінеральних основ
армована мікроволокнами
водостійка
морозостійка
товщина шару за одне нанесення –
до 3 мм (шпаклювання), 
до 5 мм (набризк)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка Ceresit СТ 225 призначена для підготовки бетон-
них, цегляних, цементно-вапняних і цементно-піщаних основ
під оздоблення всередині та зовні будівель. Ефективна при
ремонті тріщин, отворів, виїмок та інших дефектів глибиною
до 3 мм на поверхнях основ. Рекомендується для оздоблення
фасадів та інтер’єрів зі створенням різноманітних фактур.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міц-
ною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням розчино-
вої суміші основу слід очистити від пилу, напливів, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до ос-
нови. Усі нерівності та неміцні ділянки основи слід видалити.
Основи з елементами біологічної корозії обробити спеціаль-
ним розчином Ceresit CT 99 або видалити механічним спосо-
бом.
Поверхню очищеної основи необхідно обробити ґрунтовкою
Ceresit CT 17. Основи з високим водопоглинанням (ніздрюва-
тий бетон, цегла, неміцні основи) слід обробити ґрунтовкою
Ceresit CT 17 за 2–3 рази та витримати не менше 4 годин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °С до +20 °С) із розрахунку 0,35–0,37 л води на 1 кг
сухої суміші та перемішати до отримання однорідної маси
без грудок за допомогою низькообертового дриля з насад-
кою або мішалки. Потім розчинову суміш витримати 5 хви-

лин, після чого знову перемішати. Застосування розчинової
суміші можливе протягом 30 хвилин. Ceresit СТ 225 слід на-
носити за допомогою шпателя, терки, напівтерка або іншо-
го інструмента з нержавіючої сталі до отримання необхідної
товщини. Максимальна товщина шару шпаклівки не повин-
на перевищувати 3 мм за одне нанесення, а оздоблюваль-
ного шару – 5 мм.
За нормальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C
і відносна вологість повітря 55 ± 5%) до шліфування (за не-
обхідності) можна приступити через 24 години, а до фар-
бування чи нанесення декоративних покриттів на водній ос-
нові – через 72 години.

ПРИМІТКИ
Суміш містить армуючі мікроволокна, і досягти рів-
номірного розподілу волокон у розчиновій суміші
при змішуванні з водою найлегше за допомогою
низькообертового дриля з насадкою.
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від 
+5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні
при температурі +20 ± 2 °С і відносній вологості повітря 
55 ± 5%. В інших умовах час висихання та утворення кірки
може змінитися.

СТ 225
Шпаклівка фасадна фінішна
Розчинова суміш для підготoвки основ фасадів та інтер’єрів під оздоблення.
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Суміш містить цемент і вапно, при взаємодії з водою
дає лужну реакцію, тому під час роботи слід захи-
щати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі
необхідно негайно промити їх водою та звернутися
за допомогою до лікаря. Заборонено змішувати
шпаклівку з іншими наповнювачами, заповнюва-
чами та в’яжучими речовинами. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
З метою уникнення аерації суміші під час її приготування
рекомендується застосовувати низькообертовий дриль (не
більше 600 об/хв). При багатошаровому нанесенні для по-
кращення властивостей суміші рекомендується кожен попе-
редній шар обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17.
Протягом висихання та тужавлення розчинової суміші слід
захищати її від прямих сонячних променів та впливу мінусо-
вих температур, а під час виконання робіт – від опадів. 
Окрім вищезазначеної інформації про застосування мате-
ріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами. У разі використання матеріалу в умо-
вах, не розглянутих у даному технічному описі, потрібно
самостійно провести випробування або звернутися за кон-
сультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 225 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Колір: біла, світло-сіра
Витрата води 
для приготування
розчинової суміші: 8,75–9,25 л води 

на 25 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші: не менше 30 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Товщина шару:
- шпаклювання: до 3 мм
- набризк: до 5 мм
Міцність зчеплення 
з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,3 МПа
Границя міцності 
(через 28 діб) на:
- розтяг при згині: не менше 1 МПа
- стиск: не менше 7 МПа
Морозостійкість: не менше 75 циклів
Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м•год•Па)
Тріщиностійкість: відсутність тріщин у шарі 

товщиною 5 мм
Витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м2 на 1 мм
товщини шару, приблизно 1,4 кг на 1 л 

заповненого об’єму
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 225 Ц.1.ШЦ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклівки Ceresit СТ 225 за-
значеним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в інших цілях та умовах, не передбаче-
них цим технічним описом. Із моменту появи даного техніч-
ного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

еластична
паропроникна
легко шліфується
дрібнодисперсна (фінішна)
легко наноситься на поверхню 
конструкцій

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка акрилова Ceresit СТ 95 для внутрішніх робіт вироб-
ляється з розміром часток наповнювача не більше 0,07 мм.
Ceresit СТ 95 призначена для шпаклювання та фінішної підго-
товки мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних плит
під оздоблення. Не застосовувати на поверхнях із дерева.
Найбільш ефективна на поверхнях з низькою міцністю і висо-
кою вбирною здатністю.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною
без видимих руйнувань. Перед застосуванням шпаклівки ос-
нова очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Основа
не повинна мати западин і заглиблень більше 2,0 мм. За по-
треби основу необхідно вирівняти, наприклад, Ceresit CT 29.
Неміцно з’єднані з основою покриття фарби, а також маляр-
ні покриття з вапняних і клейових фарб необхідно видалити.
Основу необхідно заздалегідь заґрунтувати Ceresit СТ 17 
і витримати до повного висихання ґрунтовки близько 4 годин. 
Основи з елементами біологічної корозії очистити механіч-
ним шляхом, промити, висушити і обробити спеціальним
складом Ceresit СТ 99.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємності ретельно перемішати. Забороняється викорис-
тання ємностей та інструментів, що іржавіють. Ceresit CT 95
рівномірно наноситься на основу сталевим шпателем, теркою
або півтеркою.
Шпаклівка наноситься на поверхню до отримання необхідної
товщини декількома шарами, товщина одного шару не по-
винна перевищувати 1,0–1,5 мм. Максимальна товщина
шпаклювального шару не повинна перевищувати 3 мм.

У період висихання шпаклівки її не можна збризкувати во-
дою. Невисохлий надлишок матеріалу на інструменті або під-
готовленій поверхні можна змити водою. Затверділу шпак-
лівку можна видалити тільки механічним шляхом. Час виси-
хання шпаклівки – 4,5 години.

ПРИМІТКИ
Шпаклівку Ceresit СТ 95 не можна змішувати з іншими мате-
ріалами (фарби, штукатурки  тощо).
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі не
нижче +5 °C і відносній вологості повітря не вище 80%. Усі
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+20 °C і відносній вологості повітря 60%. За інших умов час
висихання може змінитися. При роботі зі шпаклівкою
Ceresit СТ 95 необхідно берегти очі та шкіру. У разі
потрапляння суміші в очі негайно промити їх водою 
і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжу шпаклівку необхідно до її повного висихання (24 го-
дини) захищати від дощу, водяних бризок та від’ємних тем-
ператур. 
У разі використання матеріалу в умовах, не розглянутих 
у даному технічному описі, слід самостійно випробувати
матеріал або звернутися за порадою до виробника. 

СТ 95
Акрилова шпаклівка 
для внутрішніх робіт (зерно 0,07 мм)
Для фінішної підготовки поверхонь під обробку.
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ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти
від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 95 фасується в пластикові ємності по 5 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилового

полімеру з мінеральними 
наповнювачами

Густина: 1,7 кг/л
Температура основи 
при застосуванні 
розчинової суміші: від  +5 °С до +35 °С
Вміст нелетких речовин: біля 71%
Рівень рН: 8,5–9,5
Пластичність: 15,5÷16,5 см
Відкритий робочий час: біля 5 хвилин
Час висихання шару 2 мм
(початок шліфування): 4,5 години
Витрата при товщині 
шару 1 мм: 1,7 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклівки Ceresit СТ 95
вказаним технічним характеристикам за умови виконання
правил транспортування, зберігання, приготування і нане-
сення, які наведені в даному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання суміші, а також за
її застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

еластична
водостійка
морозостійка
паропроникна
дрібнодисперсна 
легко шліфується

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка акрилова Ceresit СТ 95 для зовнішніх робіт вироб-
ляється з розміром часток наповнювача не більше 0,15 мм.
Ceresit СТ 95 призначена для шпаклювання та фінішної підго-
товки мінеральних поверхонь фасаду під оздоблення. Най-
більш ефективна на поверхні з низькою міцністю та високим
водопоглинанням. Може використовуватися для відновлення
захисно-декоративного шару в системах теплоізоляції, а та-
кож для ремонту дрібних тріщин у зовнішніх стінах.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням шпаклівки ос-
нова очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших
речовин, які зменшують адгезію шпаклівки до основи. Основа
не повинна мати западин та заглиблень більше 4,0 мм. За по-
треби основу необхідно вирівняти, наприклад, Ceresit CT 29.
Неміцно з’єднані з основою фарбувальні покриття, а також
малярні покриття з вапняних і клейових фарб, необхідно ви-
далити.
Основу необхідно заздалегідь заґрунтувати Ceresit СТ 17 та
витримати до повного висихання ґрунтовки близько 4 годин. 
Основи з елементами біологічної корозії слід очистити меха-
нічним шляхом, промити, висушити й обробити спеціальною
сумішшю Ceresit СТ 99.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємності ретельно перемішати. Забороняється викорис-
тання ємностей та інструментів, що іржавіють. Ceresit CT 95
рівномірно наноситься на основу сталевим шпателем, теркою
або півтеркою.
Шпаклівка наноситься на поверхню до отримання необхідної
товщини декількома шарами, товщина одного шару не по-
винна перевищувати 3,5–4,0 мм. Максимальна товщина
шпаклювального шару не повинна перевищувати 10 мм.  

У період висихання шпаклівку не можна збризкувати водою.
Невисохлий надлишок матеріалу на інструменті або підго-
товленій поверхні можна змити водою. Затверділу шпаклівку
можна видалити тільки механічним шляхом. Час висихання
шпаклівки – 4 години.

ПРИМІТКИ
Шпаклівку Ceresit СТ 95 не можна змішувати з іншими мате-
ріалами (фарбами, штукатурками тощо).
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі не
нижче +5 °C та відносній вологості повітря не вище 80%. Усі
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+20 °C та відносній вологості повітря 60%. За інших умов
час висихання може змінитися. При роботі зі шпаклів-
кою Ceresit СТ 95 необхідно берегти очі та шкіру. 
У разі потрапляння суміші в очі слід негайно проми-
ти їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення шту-
катурки на поверхні, що сильно обігріваються, наприклад, на
поверхні, що знаходяться безпосередньо під впливом прямих
сонячних променів. 
З метою захисту від дощових опадів будівельні риштування
необхідно прикрити сіткою або фольгою. У разі використан-
ня матеріалу в умовах, не розглянутих у даному технічному

СТ 95
Акрилова шпаклівка 
для зовнішніх робіт (зерно 0,15 мм)
Для підготовки поверхонь під оздоблення.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

описі, слід самостійно випробувати матеріал або звернутися
за порадою до Виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях з темпе-
ратурою від +5 °C до +35 °C – 12 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 95 фасується у пластикові ємності по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилового

полімеруз мінеральними 
наповнювачами

Густина: 0,85 кг/л
Температура основи
при застосуванні 
розчинової суміші: від +5 °С до +35 °С
Вміст нелетких речовин: біля 60%
Рівень рН: 8,5–9,5
Пластичність: 14,5÷15,5 см
Відкритий робочий час: біля 10 хвилин
Час висихання шару 2 мм
(початок шліфування): 4 години
Адгезія до основ, згідно 
з зоною застосування
при товщині шару 5 мм:
- на 14 добу, не менше: 0,41 мПа
- на 28 добу, не менше: 0,52 мПа
Морозостійкість, 
циклів, не менше: 100
Водопоглинання 
за Карстеном, не більше: 0,5 мл/доба
Витрата при 
товщині шару 1 мм: 1,1 кг/м2

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність шпаклівки Ceresit СТ 95 вка-
заним технічним характеристикам за умови виконання пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нанесен-
ня, що наведені в даному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання суміші, а також за її
застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.



ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до мінеральних 
та органічних основ
швидко твердіє
пластична, легко наноситься 
на поверхню пінополістирольних плит
паропроникна
зручна та проста у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Cуміш Ceresit СТ 83 призначена для приклеювання пінопо-
лістирольних плит при утепленні фасадів будівель і споруд.
Використання суміші Ceresit СТ 83 (Зима)* можливе при тем-
пературі не нижче 0 °С. Через 8 годин після застосування
матеріалу допускається зниження температури до -5 °С. При
утепленні фасадів мінераловатними плитами слід застосову-
вати суміш Ceresit CT 190 МВ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною,
без видимих руйнувань. Перед наклеюванням пінополісти-
рольних плит основу слід очистити від пилу, бруду, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до ос-
нови. Всі неміцні ділянки основи слід видалити та обробити
ґрунтовкою Ceresit CT 17. Нерівні ділянки основи, шви цегля-
ної кладки понад 10 мм, тріщини заповнити розчиновою су-
мішшю Ceresit СТ 29 або Ceresit CT 83. Основи з високим во-
допоглинанням (гігроскопічністю) слід заґрунтувати ґрунтов-
кою Ceresit CT 17 і витримати до повного її висихання (близь-
ко 4 годин). В зимовий період основа має бути очищена від
льоду, снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (для Ceresit CT 83 темпе-
ратура води від +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 83 (Зима)*
температура води від +20 °C до +30 °C) з розрахунку
0,21–0,22 л води на 1 кг сухої суміші та перемішати до 
отримання однорідної маси без грудок за допомогою низь-
кообертового дриля з насадкою або мішалки. Потім розчи-
нову суміш витримати протягом 5 хвилин, після чого знову
перемішати. Використовувати розчинову суміш можна про-
тягом 2 годин.

Приклеювання пінополістирольних плит
Залежно від стану огороджувальних конструкцій фасаду ви-
бирають такі способи наклеювання пінополістирольних плит.
Смуговий – якщо поверхня стіни має нерівності до 5 мм,
розчинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг
на відстані 20 мм від країв по всьому периметру плити, а по-
тім посередині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати
розриви, щоб при наклеюванні плит не утворювалися повіт-
ряні пробки.
Маячковий – якщо поверхня стіни має нерівності до 15 мм,
розчинову суміш наносять на поверхню плити на відстані 
20 мм від країв по всьому периметру плити у вигляді смуг із
шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині плити 
у вигляді маячків із розрахунку 5–8 штук діаметром близько
100 мм і висотою 20 мм на плиту розміром 0,5 х 1 м. Смуги,
нанесені по периметру, повинні мати розриви.
Суцільний – якщо поверхня стіни має нерівності до 3 мм,
розчинову суміш наносять по всій поверхні плити зубчастим
шпателем із розміром зубця 10 х 10 мм.
Після нанесення розчинової суміші плиту слід одразу встано-
вити в проектне положення і притиснути. Зусилля при при-
тисканні повинно бути таким, щоб розчинова суміш розподі-
лилася між основою і плитою мінімум на 40%. Плити потріб-
но приклеювати щільно одна до одної в одній площині та не

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 83
Су міш ППС, суміш ППС (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання пінополістирольних плит.
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допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів не повинна
перевищувати 2 мм. Залишки розчинової суміші слід видали-
ти до її затвердіння за допомогою шпателя. Через 3 доби піс-
ля приклеювання необхідно розпочати додаткове механічне
кріплення пінополістирольних плит фасадними дюбелями та
приступати до улаштування армованого захисного шару. 
В зимовий період розпочинати додаткове механічне кріплен-
ня пінополістирольних плит фасадними дюбелями та присту-
пати до улаштування армованого захисного шару слід через
6 діб після наклеювання плит.
Улаштування захисного шару в системі теплоізоляції вико-
нується за допомогою Ceresit CT 85 або Ceresit СТ 85 (Зима)*.

ПРИМІТКИ
Використовуючи Ceresit CT 83, роботи слід виконувати при
температурі від +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені реко-
мендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній во-
логості повітря 55 ± 5%.
Використовуючи Ceresit СТ 83 (Зима)*, роботи слід викону-
вати при температурі від 0 °C до +15 °C. Рекомендації для
Ceresit СТ 83 (Зима)* ефективні при температурі +2 °С і від-
носній вологості повітря 70%. Якщо очікується зниження
температури нижче -5 °С протягом 3 діб, використання
Ceresit СТ 83 (Зима)* слід зупинити. В інших умовах час ут-
ворення кірки, тужавлення і твердіння розчинової суміші мо-
же змінюватися. 
Суміш Ceresit СТ 83 містить цемент і при взаємодії 
з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи
слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння роз-
чинової суміші в очі слід негайно промити їх водою
і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім вищезазначеної інформації про застосування розчино-
вої суміші Ceresit СТ 83, під час роботи з нею слід керувати-
ся типовою технологічною картою на улаштування системи
скріпленої теплоізоляції Ceresit і чинними нормативними до-
кументами. У разі використання матеріалу в умовах, не на-
ведених у цьому технічному описі та типовій технологічній
карті на улаштування системи скріпленої теплоізоляції 
Ceresit, слід самостійно провести випробування чи звернути-
ся за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях –12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-

ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 83 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімерцементна 

суміш із мінеральними
наповнювачами 
і добавками

Витрата води для приготування
розчинової суміші: 5,25–5,5 л води 

на 25 кг Ceresit СТ 83
Час використання розчинової суміші: близько 2 годин
Час корегування: не менше 10 хвилин
Температура застосування
розчинової суміші Ceresit СТ 83: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування роз-
чинової суміші Ceresit СТ 83 (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Адгезія розчину до бетонних основ 
(повітряно-сухе середовище): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Витрата** сухої суміші: близько 6,0 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 83 Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 83 
та Ceresit CT 83 (Зима)* зазначеним технічним характерис-
тикам при виконаннi правил транспортування, зберiгання,
приготування i нанесення, наведених у цьому технiчному
описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне ви-
користання матерiалу, а також за його застосування в iнших
цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. 
Із моменту появи даного технічного опису всі попередні ста-
ють недійсними.

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ВЛАСТИВОСТІ

подовжений час використання
покращені робочі
властивості та пластичність
висока адгезія до мінеральних
та органічних основ
підходить для приклеювання 
декоративних елементів з ППС
швидко твердіє
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Cуміш Ceresit СТ 83 Pro призначена для приклеювання піно-
полістирольних плит при утепленні фасадів будівель і споруд.
Використання суміші Ceresit СТ 83 Pro (Зима)* можливе при
температурі не нижче 0 °С. Через 8 годин після застосуван-
ня материалу допускається зниження температури до -5 °С.
При утепленні фасадів мінераловатними плитами слід засто-
совувати суміш Ceresit CT 190 Pro.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міц-
ною, без видимих руйнувань. Перед наклеюванням пінопо-
лістирольних плит основу слід очистити від пилу, бруду, мас-
ляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину
до основи. Всі неміцні ділянки основи слід видалити та обро-
бити відповідні місця ґрунтовкою Ceresit CT 17. Нерівні ділянки
основи, шви цегляної кладки понад 10 мм, тріщини заповнити
розчиновою сумішшю Ceresit СТ 29 або Ceresit CT 83 Pro. Ос-
нови з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) слід за-
ґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 і витримати до її повно-
го висихання (близько 4 годин). У зимовий період основа має
бути очищена від льоду та снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (для Ceresit CT 83 Pro темпе-
ратура води від +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 83 Pro (Зима)*
температура води від +20 °C до +30 °C) з розрахунку
0,21–0,22 л води на 1 кг сухої суміші та перемішати до 
отримання однорідної маси без грудок за допомогою низь-
кообертового дриля з насадкою або мішалки. Потім розчинову
суміш витримати протягом 5 хвилин, після чого знову переміша-
ти. Використовувати розчинову суміш можна протягом 3 годин.

Приклеювання пінополістирольних плит
Залежно від стану огороджувальних конструкцій фасаду ви-
бирають такі способи наклеювання пінополістирольних плит.
Смуговий – якщо поверхня стіни має нерівності до 5 мм, роз-
чинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на від-
стані 20 мм від країв по всьому периметру плити, а потім посе-
редині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви,
щоб при наклеюванні плит не утворювалися повітряні пробки.
Маячковий – якщо поверхня стіни має нерівності до 15 мм,
розчинову суміш наносять на поверхню плити на відстані 
20 мм від країв по всьому периметру плити у вигляді смуг із
шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині плити 
у вигляді маячків із розрахунку 5–8 штук діаметром близько
100 мм і висотою 20 мм на плиту розміром 0,5 х 1 м. Смуги,
нанесені по периметру, повинні мати розриви.
Суцільний – якщо поверхня стіни має нерівності до 3 мм,
розчинову суміш наносять по всій поверхні плити зубчастим
шпателем із розміром зубця 10 х 10 мм. 
Після нанесення розчинової суміші плиту слід одразу встано-
вити в проектне положення і притиснути. Зусилля при при-
тисканні повинно бути таким, щоб розчинова суміш розподі-
лилася між основою і плитою мінімум на 40%. Плити потріб-
но приклеювати щільно одна до одної в одній площині та не
допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів не повинна
перевищувати 2 мм. Залишки розчинової суміші слід видали-

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 83 Pro
Су міш ППС, суміш ППС (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання пінополістирольних плит.
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ти до її затвердіння за допомогою шпателя. Через 3 доби піс-
ля приклеювання необхідно розпочати додаткове механічне
кріплення пінополістирольних плит фасадними дюбелями та
приступати до улаштування армованого захисного шару. 
В зимовий період розпочинати додаткове механічне кріплен-
ня пінополістирольних плит фасадними дюбелями та присту-
пати до улаштування армованого захисного шару слід через
6 діб після наклеювання плит.
Улаштування захисного шару в системі теплоізоляції
виконується за допомогою суміші Ceresit CT 85 Pro або 
Ceresit СТ 85 Pro (Зима)*.

ПРИМІТКИ
Використовуючи Ceresit CT 83 Pro, роботи слід виконувати
при температурі від +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній
вологості повітря 55 ± 5%.
Використовуючи Ceresit СТ 83 Pro (Зима)*, роботи слід ви-
конувати при температурі від 0 °C до +15 °C. Рекомендації
для Ceresit СТ 83 Pro (Зима)* ефективні при температурі 
+2 °С і відносній вологості повітря 70%. Якщо очікується
зниження температури нижче -5 °С протягом 3 діб, вико-
ристання Ceresit СТ 83 Pro (Зима)* слід зупинити. В інших
умовах час утворення кірки, тужавлення і твердіння розчино-
вої суміші може змінюватися. 
Суміш Ceresit СТ 83 Pro містить цемент і при взаємодії
з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи
слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння су-
міші в очі слід негайно промити їх водою і звернути-
ся за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім вищезазначеної інформації про застосування розчинової
суміші Ceresit СТ 83 Pro, під час роботи з нею слід керуватися
типовою технологічною картою на улаштування системи
скріпленої теплоізоляції Ceresit і чинними нормативними доку-
ментами. У разі використання матеріалу в умовах, не наведе-
них у цьому технічному описі та типовій технологічній карті на
улаштування системи скріпленої теплоізоляції Ceresit, слід са-
мостійно провести випробування чи звернутися за консульта-
цією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях –12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 83 Pro фасується у мішки по 27 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увага! Суміш зафарбована для захисту від підробок.
Колір суміші: червоний
Склад: суміш цементу з міне-

ральними наповнюва-
чами та органічними
модифікаторами

Витрата води для приготування
розчинової суміші: 5,7–6,0 л води на 

27 кг Ceresit СТ 83 Pro
Час використання 
розчинової суміші: не менше 180 хвилин
Час коригування: не менше 1   0 хвилин
Температура застосування
розчинової суміші Ceresit СТ 83 Pro: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування
розчинової суміші 
Ceresit СТ 83 Pro (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Витрата** сухої суміші 
(наклеювання плит): приблизно 4,5 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 83 PRO Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 83 Pro
та Ceresit CT 83 Pro (Зима)* зазначеним технічним характе-
ристикам при виконаннi правил транспортування, зберiган-
ня, приготування i нанесення, наведених у цьому технiчному
описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне ви-
користання матерiалу, а також за його застосування в iнших
цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. 
Із моменту появи даного технічного опису всі попередні ста-
ють недійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ВЛАСТИВОСТІ

забезпечує площу приклеювання 
приблизно 10 м2

має високу міцність склеювання 
незначно розширюється при твердінні 
подальша обробка приклеєних плит
утеплювача можлива приблизно через
2 години 
застосування можливе при температурі
від -10 °С і високій вологості 

   
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клей Ceresit CT 84 Express призначений для кріплення плит із
формованого та екструдованого пінополістиролу на міне-
ральних основах, у т. ч. при улаштуванні систем зовнішньої
теплоізоляції фасадів будівель, що споруджуються та екс-
плуатуються. Також використовується для заповнення зазо-
рів у стиках між закріпленими пінополістирольними плитами.
Клей Ceresit CT 84 Express має високу адгезію до поверхні
огороджувальних конструкцій із бетону, цегли, ніздрюватих
блоків, штукатурок та інших мінеральних основ, а також па-
нелей OСП і бітумних гідроізоляційних покриттів. 
Для улаштування на поверхні пінополістирольних плит за-
хисного шару, армованого склосіткою, слід застосовувати
суміш Ceresit СТ 85.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути достатньо міцною,
очищеною від різного роду забруднень і речовин, що зни-
жують адгезію (жирів, мастил, бітумних мастик, лакофарбо-
вих покриттів тощо). Неміцні ділянки поверхні та ділянки, що
осипаються, необхідно видалити. Забруднювальні речовини
та паронепроникні лакофарбові покриття слід повністю ви-
далити механічним способом (наприклад, струменем води
під високим тиском або за допомогою розчинника). При ви-
користанні клею в умовах пониженої температури основа
не має бути покрита льодом, снігом або інеєм. Ділянки по-
верхні, ушкоджені мохом, рослинами чи грибком, слід очис-

тити сталевими щітками та обробити антимікробною ґрун-
товкою Ceresit CT 99. Старі неоштукатурені стіни, паропро-
никні малярні покриття необхідно очистити від пилу, за необ-
хідності промити струменем води під тиском і повністю про-
сушити. Сильно поглинаючі основи, наприклад стіни з ніз-
дрюватобетонних або силікатних блоків, слід двічі обробити
ґрунтовкою Ceresit СТ 17 і просушити не менше 4 годин. Для
оцінки несучої здатності підготовленої основи необхідно за
допомогою клею приклеїти в кількох місцях стіни кубики пі-
нополістиролу розміром 10 х 10 х 10 см і через 2–4 години
відірвати їх вручну. Несуча здатність підготовленої основи та
міцність адгезійного контакту клею вважаються достатніми,
якщо відрив пінополістиролу відбувається когезійно, тобто по
шару пінополістиролу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Енергійно струсити балон протягом 30 секунд для рівномірно-
го перемішування компонентів. Потім зняти захисний ковпа-
чок із клапана балона і, встановивши балон клапаном вгору
на рівну поверхню, акуратно з’єднати клапан балона з поса-
дочним місцем монтажного пістолета. Натискаючи однією ру-
кою на монтажний пістолет зверху вниз, іншою рукою, обер-

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 84 Express
Поліуретановий клей 
для пінополістиролу
Однокомпонентний поліуретановий клей для кріплення плит із формованого
та екструдованого пінополістиролу при улаштуванні систем зовнішньої 
теплоізоляції фасадів.
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таючи балон проти годинникової стрілки, загвинтити до упору
клапан балона в посадочне місце монтажного пістолета. Ува-
га! Необхідно стежити, щоб клапан монтажного пістолета пе-
ред встановленням балона був закритий.
Клей Ceresit CT 84 Express слід наносити на монтажну повер-
хню плити за допомогою монтажного пістолета, тримаючи
його таким чином, щоб балон знаходився зверху, і зберігаю-
чи достатню для рівномірного нанесення клею відстань між
розпилювачем і плитою. Клей наносять, відступаючи від
краю приблизно 2 см. Потім необхідно відразу ж прикласти
плиту до стіни та з невеликою силою притиснути її за допо-
могою довгої рейки.
Площинність поверхні приклеєних плит можна корегувати
протягом 20 хвилин із моменту їх кріплення за допомогою до-
вгої рейки. Плити слід кріпити в одній площині з Т-подібною
перев’язкою швів впритул одна до іншої. Зазор між плитами
не повинен перевищувати 2 мм. Більші зазори між плитами
необхідно щільно заповнити обрізками пінополістиролу чи
Ceresit CT 84 Express. При приклеюванні плит до склепінь слід
використовувати додаткові кріпильні елементи. Через 2 годи-
ни після кріплення плити з пінополістиролу можна кріпити дю-
белями до основи, шліфувати та наносити на їхню поверхню
армований склосіткою захисний шар.
Після зняття пістолета з балона необхідно очистити його за допо-
могою спеціального розчинника (наприклад, Ceresit PU Cleaner).
Свіжі залишки клею можна видалити за допомогою спеціального
розчинника (наприклад, Ceresit PU Cleaner), засохлі – лише ме-
ханічним шляхом.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі оточуючого середо-
вища та основи від -10 °С до +40 °С. Усі вищевикладені по-
казники якості та рекомендації ефективні при твердінні при
температурі оточуючого середовища +20 °С та відносній во-
логості повітря 60%. В інших умовах можлива зміна часу за-
твердіння і, відповідно, початку шліфування та дюбелювання.
При виконанні робіт за мінусових температур балони з клеєм
слід попередньо витримати при кімнатній температурі. 
Ємність перебуває під тиском: захищати від впливу
сонця та температури вище +50 °C. Не проколювати
та не спалювати балон після використання. Не роз-
пилювати над відкритим вогнем. Тримати подалі від
джерел займання. Не палити під час застосування
клею. При роботі необхідно захищати очі та шкіру,
використовувати захисні рукавиці. У разі потрап-
ляння клею в очі слід негайно промити їх водою та
звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування поліу-
ретанового клею Ceresit CT 84 Express, при роботі з ним слід
керуватися чинними нормативними документами. У разі ви-
користання клею в інших умовах необхідно самостійно про-
вести випробування чи звернутися за консультацією до ви-
робника (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці – 15 місяців від дати виго-
товлення, вказаної на дні балона. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express фасується в єм-
ності по 850 мл. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: олігомери ізоціанатів, 

витискувальний газ 
(суміш пропан/ізобутан) 

Температура застосування: від -10 °С до +40 °С 
Вологість повітря 
при застосуванні: до 90% 
Відкритий час (час утворення 
плівки на поверхні): не менше 10 хв
Час затвердіння:
- не менше 2 годин (при температурі +20 °C);
- 3–5 годин (при температурі 0 °C);
- 5–7 годин (при температурі -5 °C);
- 7–10 годин (при температурі -10 °C)
Коефіцієнт теплопровідності λ: 0,040 Вт/мК
Температура застосування: від -10 °C до +40 °С
Адгезія до бетону: не менше 0,3 МПа
Адгезія до пінополістиролу: не менше 0,1 МПа

(розрив по пінополістиролу)
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Витрата: 1 балон на утеплення 

приблизно 10 м2 поверхні 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
Виробник гарантує відповідність клею Ceresit CT 84 Express
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання та нанесення, наведених у да-
ному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними.



ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до мінеральних
та органічних основ
стійка до атмосферних впливів
пластична, легко наноситься на 
поверхню пінополістирольних плит
паропроникна
зручна та проста у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СТ 85 призначена для приклеювання пінопо-
лістирольних плит і улаштування захисного армованого
шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Ефективна
для приклеювання декоративних елементів із пінополісти-
ролу всередині та зовні будівель. Використання суміші
Ceresit CT 85 (Зима)* можливе при температурі не нижче
0 °С. Після застосування матеріалу для приклеювання плит
утеплювача допускається зниження температури до -5 °С
через 8 годин. При улаштуванні захисного шару зменшен-
ня температури до -5 ˚С допускається через 24 години піс-
ля застосування матеріалу. При утепленні фасадів мінерало-
ватними плитами слід застосовувати суміш Ceresit CT 190 МВ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною,
без видимих руйнувань. Перед наклеюванням пінополісти-
рольних плит основу слід очистити від пилу, бруду, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до ос-
нови. Всі неміцні ділянки основи слід видалити та обробити
ґрунтовкою Ceresit CT 17. Нерівні ділянки основи, шви цегля-
ної кладки понад 10 мм, тріщини заповнити розчиновою су-
мішшю Ceresit СТ 29 або Ceresit CT 85. Основи з високим во-
допоглинанням (гігроскопічністю) слід заґрунтувати ґрунтов-
кою Ceresit CT 17 і витримати до повного її висихання (близь-
ко 4 годин). В зимовий період основа має бути очищена від
льоду i снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (для Ceresit CT 85 темпе-
ратура води від +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 85 (Зима)*
температура води від +20 °C до +30 °C) з розрахунку
0,24–0,27 л води на 1 кг сухої суміші та перемішати до 
отримання однорідної маси без грудок за допомогою низь-
кообертового дриля з насадкою або мішалки. Потім розчи-

нову суміш витримати протягом 5 хвилин, після чого знову
перемішати. Використовувати розчинову суміш можна про-
тягом 2 годин.
Приклеювання пінополістирольних плит
Залежно від стану огороджувальних конструкцій фасаду ви-
бирають такі способи наклеювання пінополістирольних плит.
Cмуговий – якщо поверхня стіни має нерівності до 5 мм, роз-
чинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на від-
стані 20 мм від країв по всьому периметру плити, а потім посе-
редині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви,
щоб при наклеюванні плит не утворювалися повітряні пробки.
Маячковий – якщо поверхня стіни має нерівності до 15 мм,
розчинову суміш наносять на поверхню плити на відстані 20 мм
від країв по всьому периметру плити у вигляді смуг із шири-
ною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині плити у вигля-
ді маячків із розрахунку 5–8 штук діаметром близько 100 мм
і висотою 20 мм на плиту розміром 0,5 х 1 м. Смуги, нанесе-
ні по периметру, повинні мати розриви.
Суцільний – якщо поверхня стіни має нерівності до 3 мм,
розчинову суміш наносять по всій поверхні плити зубчастим
шпателем із розміром зубця 10 х 10 мм.
Після нанесення розчинової суміші плиту слід одразу встано-
вити в проектне положення і притиснути. Зусилля при при-
тисканні повинно бути таким, щоб розчинова суміш розподі-
лилася між основою і плитою  мінімум на 40%. Плити потріб-
но приклеювати щільно одна до одної в одній площині та не

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 85
Су міш ППС, cуміш ППС (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит.
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допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів не повинна
перевищувати 2 мм. Залишки розчинової суміші слід видали-
ти до її затвердіння за допомогою шпателя. Через 3 доби піс-
ля приклеювання необхідно розпочати додаткове механічне
кріплення пінополістирольних плит фасадними дюбелями та
приступати до улаштування армованого захисного шару. 
В зимовий період розпочинати додаткове механічне кріплен-
ня пінополістирольних плит фасадними дюбелями та присту-
пати до улаштування армованого захисного шару слід через
6 діб після наклеювання плит.
Улаштування захисного шару
Розчинову суміш тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверх-
ню пінополістирольних плит, потім укласти на неї армувальну
сітку та розрівняти. На сітку нанести другий шар розчинової
суміші товщиною 3 мм. У нормальних кліматичних умовах до
нанесення декоративного захисного покриття слід приступити
через 3 доби після улаштування армованого захисного шару.
Захисний армований шар заґрунтувати фарбою Ceresit CT 16,
витримати до повного її висихання (близько 24 годин), потім
нанести декоративну штукатурку групи Ceresit СТ.

ПРИМІТКИ
Використовуючи Ceresit CT 85, роботи слід виконувати при
температурі від +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені реко-
мендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній во-
логості повітря 55 ± 5%.
Використовуючи Ceresit СТ 85 (Зима)*, роботи слід викону-
вати при температурі від 0 °C до +15 °C. Рекомендації для
Ceresit СТ 85 (Зима)* ефективні при температурі +2 °С і від-
носній вологості повітря 70%. Якщо очікується зниження
температури нижче -5 °С протягом 3 діб, використання
Ceresit СТ 85 (Зима)* слід зупинити. В інших умовах час ут-
ворення кірки, тужавлення і тверднення розчинової суміші
може змінюватися. 
Суміш Ceresit СТ 85 містить цемент і при взаємодії 
з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи
слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння роз-
чинової суміші в очі слід негайно промити їх водою
і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім вищезазначеної інформації про застосування розчино-
вої суміші Ceresit СТ 85, під час роботи з нею слід керувати-
ся типовою технологічною картою на улаштування системи
скріпленої теплоізоляції Ceresit і чинними нормативними до-
кументами. У разі використання матеріалу в умовах, не на-
ведених у цьому технічному описі та типовій технологічній
карті на улаштування системи утеплення Ceresit, слід само-
стійно провести випробування чи звернутися за консультаці-
єю до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях –12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 85 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: полімерцементна 

суміш із мінеральними
наповнювачами 
і добавками

Витрата води для приготування 
розчинової суміші: 6,0–6,75 л води 

на 25 кг Ceresit СТ 85
Час використання розчинової суміші: не менше 120 хвилин
Час корегування: не менше 10 хвилин
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 

0,6 кг/(м • год • Па)
Межа міцності на стиск: не менше 4 МПа 

через 28 діб
Температура застосування
розчинової суміші Ceresit СТ 85: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування розчи-
нової суміші Ceresit СТ 85 (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Адгезія розчину до бетонних основ 
(повітряно-сухе середовище): не менше 0,5 МПа
Адгезія розчину до пінополістирольних
плит після температурного впливу 
і поперемінного заморожування/
відтавання (50 циклів): когезійний розрив 

плити – через 7 діб 
тверднення

Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Витрата** сухої суміші:
- наклеювання плит: близько 6,0 кг/м2

- улаштування захисного 
армованого шару: близько 5,0 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 85 Ц.1.ЗК5, ГI3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 85 та
Ceresit CT 85 (Зима)* зазначеним технічним характеристи-
кам при виконаннi правил транспортування, зберiгання, при-
готування i нанесення, наведених у цьому технiчному описi.
Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне викорис-
тання матерiалу, а також за його застосування в iнших цiлях
та умовах, не передбачених цим технiчним описом. Із мо-
менту появи даного технічного опису всі попередні стають
недійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ВЛАСТИВОСТІ

подовжений час використання
покращені робочі властивості
підвищена стійкість до ударних 
навантажень
стійкість до утворення тріщин 
і дефектів
висока адгезія до мінеральних 
та органічних основ
підходить для приклеювання 
декоративних елементів з ППС
стійка до атмосферних впливів
підвищена гнучкість та пластичність
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit СТ 85 Pro призначена для приклеювання пі-
нополістирольних плит і улаш тування захисного армова-
ного шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Ефек-
тивна для приклею вання декоративних елементів із піно-
полістиролу всередині та зовні будівель. Використання су-
міші Ceresit СТ 85 Pro (Зима)* можливе при температурі
не нижче 0 °С. Після застосування матеріалу для при-
клеювання плит утеплювача допускається зниження тем-
ператури до -5 °С через 8 годин. При улаштуванні захис-
ного шару зниження температури до -5 °С допускається
через 24 години після застосування матеріалу. При утеп-
ленні фасадів мінераловатними плитами слід застосовува-
ти суміш Ceresit CT 190 Pro.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед наклеюванням пінополі -
стирольних плит основу слід очистити від пилу, бруду, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до осно-
ви. Всі неміцні ділянки основи слід видалити та обробити відпо-
відні місця ґрунтовкою Ceresit CT 17. Нерівні ділянки основи,
шви цегляної кладки понад 10 мм, тріщини заповнити розчино-
вою сумішшю Ceresit СТ 29 або Ceresit CT 85 Pro. Основи з ви-
соким водопоглинанням (гігроскопічністю) слід заґрунтувати
ґрунтовкою Ceresit CT 17 і витримати до її повного висихання
(близько 4 годин). В зимовий період основа має бути очищена
від льоду та снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (для Ceresit CT 85 Pro темпе-
ратура води від +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 85 Pro (Зима)*
температура води від +20 °C до +30 °C) iз розрахунку
0,24–0,27 л води на 1 кг сухої суміші та перемішати до отри-
мання однорідної маси без грудок за допомогою низькообер-
тового дриля або мішалки. Потім розчинову суміш витримати
протягом 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використову-
вати розчинову суміш можна протягом 3 годин.
Приклеювання пінополістирольних плит
Залежно від стану огороджувальних конструкцій фасаду виби-
рають один із наступних способів наклеювання пінополісти-
рольних плит.
Смуговий – якщо поверхня стіни має нерівності до 5 мм, роз-
чинову суміш наносять на поверхню плити у вигляді смуг на від-
стані 20 мм від країв по всьому периметру плити, а потім посе-
редині. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви,
щоб при наклеюванні плит не утворювалися повітряні пробки.
Маячковий – якщо поверхня стіни має нерівності до 15 мм,
розчинову суміш наносять на поверхню плити на відстані 
20 мм від країв по всьому периметру плити у вигляді смуг із
шириною 60 мм і висотою 20 мм, а потім посередині плити 
у вигляді маячків із розрахунку 5–8 штук діаметром близько
100 мм і висотою 20 мм на плиту розміром 0,5 х 1 м. Смуги,
нанесені по периметру, повинні мати розриви.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИССТ 85 Pro
Су міш ППС, cуміш ППС (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит .
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Суцільний – якщо поверхня стіни має нерівності до 3 мм, роз-
чинову суміш наносять по всій поверхні плити зубчастим шпа-
телем із розміром зубця 10 х 10 мм.
Після нанесення розчинової суміші плиту слід одразу встанови-
ти в проектне положення і притиснути. Зусилля при притисканні
повинно бути таким, щоб розчинова суміш розподілилася між
основою і плитою мінімум на 40%. Плити потрібно приклеюва-
ти щільно одна до одної, в одній площині, не допускаючи збігу
вертикальних швів. Ширина швів не повинна перевищувати 
2 мм. Залишки розчинової суміші слід видалити до її затвердін-
ня за допомогою шпателя. В нормальних умовах до улаштуван-
ня захисного шару потрібно приступити через 3 доби після на-
клеювання плит. В зимовий період до улаштування захисного
шару слід приступити через 6 діб після наклеювання плит.
Улаштування захисного шару
Розчинову суміш тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверхню
пінополістирольних плит, потім покласти на неї армувальну сіт-
ку та розрівняти. На сітку нанести другий шар розчинової сумі-
ші товщиною 3 мм. У нормальних кліматичних умовах до нане-
сення декоративного захисного покриття слід приступити через
3 доби після улаштування захисного армованого шару. Захис-
ний армований шар заґрунтувати фарбою Ceresit CT 16 Pro,
витримати до її повного висихання (близько 24 годин), а потім
нанести декоративну штукатурку групи Ceresit СТ.

ПРИМІТКИ
Використовуючи Ceresit СТ 85 Pro, роботи слiд виконувати
при температурi вiд +5 °С до +30 °C. Усi вищезазначенi ре-
комендацiї ефективнi при температурi +20 ± 2 °C i вiдноснiй
вологостi повітря 55 ± 5%. 
Використовуючи Ceresit СТ 85 Pro (Зима)*, роботи слід ви-
конувати при температурі основи від 0 °C до +15 °C. Реко-
мендації для Ceresit СТ 85 Pro (Зима)* ефективні при темпе-
ратурі +2 °С і відносній вологості повітря 70%. Якщо очіку-
ється зниження температури нижче -5 °С протягом 3 діб, за-
стосування Ceresit CT 85 Pro (Зима)* слід зупинити. В iнших
умовах час утворення кiрки, тужавлення та твердіння розчи-
нової сумiшi може змiнюватися. Сумiш Ceresit СТ 85 Pro
містить цемент i при взаємодiї з водою дає лужну ре-
акцiю, тому пiд час роботи слiд захищати очi та шкi-
ру. У разi потрапляння розчинової сумiшi в очi необ-
хідно негайно промити їх водою i звернутися за до-
помогою до лiкаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім вищезазначеної інформації про застосування сумішей
Ceresit СТ 85 Pro і Ceresit СТ 85 Pro (Зима)*, під час роботи з
ними слід керуватися типовою технологічною картою на
улаштування системи скріпленої теплоізоляції Ceresit і чинни-
ми нормативними документами. У разі використання мате-
ріалу в умовах, не наведених у цьому технічному описі та ти-
повій технологічній карті на улаштування системи утеплення
Ceresit, слід самостійно провести випробування чи звернути-
ся за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Сумiш Ceresit СТ 85 Pro фасується у мiшки по 27 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увага! Суміш зафарбована для захисту від підробок.
Колір суміші: сіро-жовтий
Склад: суміш цементу з мінеральнимина-

повнювачами, органічнимимоди-
фікаторами та мікроволокнами

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші: 6,5–7,3 л води 

на 27 кг Ceresit СТ 85 Pro
Час корегування: не менше 10 хвилин
Час використання 
розчинової суміші: не менше 180 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші 
Ceresit СТ 85 Pro: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування 
розчинової суміші 
Ceresit СТ 85 Pro (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,6 кг/(м2 • год0,5)
Паропроникність: не менше 0,04 мг/(м • год • Па)
Межа міцності на стискання 
(через 28 діб): не менше 4 МПа
Витрата сухої суміші**:
- наклеювання плит: приблизно 4,5 кг/м2

- улаштування захисного 
армованого шару: приблизно 4,8 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 85 PRO Ц.1.ЗК5, ГI3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 85 Pro та
Ceresit CT 85 Pro (Зима)* зазначеним технічним характерис-
тикам при виконаннi правил транспортування, зберiгання,
приготування i нанесення, наведених у цьому технiчному
описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне ви-
користання матерiалу, а також за його застосування в iнших
цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. 
Із моменту появи даного технічного опису всі попередні ста-
ють недійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
подовжений час використання
покращені робочі властивості 
та пластичність
висока адгезія до мінеральних 
та органічних основ
швидко твердіє
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Cуміш Ceresit CT 180 Pro призначена для приклеювання мі-
нераловатних плит при утепленні фасадів будівель і споруд.
Використання суміші Ceresit CT 180 Pro (Зима)* можливе
при температурі не нижче 0 °С. Через 8 годин після засто-
сування материалу допускається зниження температури до
-5 °С. При утепленні фасадів пінополістирольними плитами
слід застосовувати суміш Ceresit CT 83 Pro.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед наклеюванням мінераловат-
них плит основу слід очистити від пилу, бруду, масляних плям
та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи.
Всі неміцні ділянки основи слід видалити та обробити відпо-
відні місця ґрунтовкою Ceresit CT 17. Нерівні ділянки основи,
шви цегляної кладки понад 10 мм, тріщини заповнити розчи-
новою сумішшю Ceresit СТ 29 або Ceresit CT 180 Pro. Основи
з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) слід заґрунту-
вати ґрунтовкою Ceresit CT 17 і витримати до її повного виси-
хання (близько 4 годин) у разі виконання робіт при темпера-
турі вище +5 °С. У зимовий період на поверхні основи не по-
винно бути інею, слідів льоду та снігу. Основа не має бути
промерзлою.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Суху суміш затворити чистою водою (для 
Ceresit CT 180 Pro температура води від +15 °C до +20 °C,
для Ceresit CT 180 Pro (Зима)* температура води від +20 °C до
+30 °C) із розрахунку 0,21–0,22 л води на 1 кг сухої суміші та
перемішати до отримання однорідної маси без грудок за до-
помогою низькообертового дриля з насадкою або мішалки.
Потім розчинову суміш витримати протягом 5 хвилин, після чо-
го знову перемішати. Використовувати розчинову суміш мож-
на протягом 3 годин.

Приклеювання мiнераловатних плит
Розчинову суміш наносять по всій поверхні плити зубчастим
шпателем із розміром зубця 10 х 10 мм. Після нанесення роз-
чинової суміші плиту слід одразу встановити в проектне поло-
ження і притиснути. Зусилля при притисканні повинно бути та-
ким, щоб розчинова суміш розподілилася між основою і пли-
тою по всій поверхні. Плити потрібно приклеювати щільно од-
на до одної, в одній площині, не допускаючи збігу вертикаль-
них швів. Ширина швів не повинна перевищувати 2 мм. За-
лишки розчинової суміші слід видалити до її затвердіння за до-
помогою шпателя. Через 3 доби після приклеювання необхід-
но розпочати додаткове механічне кріплення мінераловатних
плит фасадними дюбелями та приступати до улаштування ар-
мованого захисного шару. У зимовий період  розпочинати до-
даткове механічне кріплення мінераловатних плит фасадними
дюбелями та приступати до улаштування армованого захис-
ного шару слід через 6 діб після наклеювання плит.
Улаштування захисного шару в системі теплоізоля-
ції виконується за допомогою Ceresit CT 190 Pro або 
Ceresit СТ 190 Pro (Зима)*.

ПРИ МІТ КИ
Використовуючи Ceresit CT 180 Pro, роботи слід виконувати
при температурі від +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній
вологості повітря 55 ± 5%.

CT 180 Pro
Сумiш МВ, cумiш МВ (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання мінераловатних плит 
при утепленні фасадів будівель і споруд.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Використовуючи Ceresit CT 180 Pro (Зима)*, роботи слід ви-
конувати при температурі від 0 °C до +15 °C. Рекомендації
для Ceresit CT 180 Pro (Зима)** ефективні при температурі
+2 °С і відносній вологості повітря 70%. Якщо очікується зни-
ження температури нижче -5 °С протягом 3 діб, використан-
ня Ceresit CT 180 Pro (Зима)* слід зупинити.
В інших умовах час утворення кірки, тужавлення та твер-
діння розчинової суміші може змінюватися. Суміш
Ceresit CT 180 Pro містить цемент і при взаємодії 
з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи
слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння
суміші в очі необхідно негайно промити їх водою
і звернутися за допомогою до лікаря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Крім вищезазначеної інформації про застосування сумішей
Ceresit CT 180 Pro і Ceresit CT 180 Pro (Зима)*, під час робо-
ти з ними слід керуватися типовою технологічною картою на
улаштування системи скріпленої теплоізоляції Ceresit і чинни-
ми нормативними документами. У разі використання мате-
ріалу в умовах, не наведених у цьому технічному описі та ти-
повій технологічній карті на улаштування системи скріпленої
теплоізоляції Ceresit, слід самостійно провести випробування
чи звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 мі-
сяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Суміш Ceresit CT 180 Pro фасується у мішки по 27 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Увага! Суміш зафарбована для захисту від підробок. 
Колір суміші: «графіт»
Склад: суміш цементу з мінеральними 

наповнювачами та органічними 
модифікаторами

Витрата води для приготування
розчинової суміші: 5,7–6,0 л води 

на 27 кг Ceresit CT 180 Pro
Час використання 
розчинової суміші: не менше 180 хвилин
Час коригування: не менше 1   0 хвилин
Температура застосування
розчинової суміші 
Ceresit CT 180 Pro: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування 
розчинової суміші 
Ceresit CT 180 Pro (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Витрата сухої суміші 
(наклеювання плит)**: приблизно 4,5 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 180 Pro Ц.1.ЗК5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Виробник гарантує відповідність сумішей Ceresit CT 180 Pro
та Ceresit CT 180 Pro (Зима)** зазначеним технічним ха-
рактеристикам при виконанні правил транспортування,
зберігання, приготування і нанесення, наведених у цьому
технічному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його засто-
сування в інших цілях і умовах, не передбачених цим тех-
нічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока адгезія до мінеральних основ
стійка до атмосферних впливів 
пластична, легко наноситься
на поверхню мінераловатної плити
паропроникна
зручна та проста у використанні

   
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Су міш Ce re sit СТ 190 приз на че на для при клею ван ня мі не ра ло -
ват них плит і улаш ту ван ня за хи сно го ар мо ва но го ша ру при
уте плен ні фа са дів бу ді вель і спо руд. Використання суміші 
Ceresit СТ 190 (Зима)* можливе при температурі не нижче 
0 °С. Після застосування матеріалу для приклеювання плит
утеплювача допускається зниження температури до -5 °С че-
рез 8 годин. При влаштуванні захисного шару зниження тем-
ператури до -5 °С дозволяється через 24 години після засто-
сування матеріалу. При за стос уван ні для уте плен ня фа са дів пі -
но по лі сти роль них плит слід за сто со ву ва ти кле йо ві су міші 
Ce re sit CT 83 (тільки в якості клею) та Ceresit CT 85 (у якості
клею і захисного шару).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка ос но ви здій сню єть ся згідно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою та міц ною,
без ви ди мих руй ну вань. Пе ред на клею ван ням мі не ра ло ват них
плит ос но ву слід очи сти ти від пи лу, бру ду, ма сля них плям та ін -
ших ре чо вин, що знижують ад ге зію роз чи ну до ос но ви. Усіх не -
міц них ді ля нок ос но ви слід позбутися, від по від ні міс ця об ро би -
ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17. Не рів ні ді лян ки ос но ви, шви це гля -
ної клад ки по над 10 мм, трі щи ни за пов ни ти роз чиновою су -
міш шю Ce re sit СТ 29 або Ce re sit CT 190. Ос но ви з ви со ким
во до по гли нан ням (гі гро ско піч ні стю) пот ріб но заґрун ту ва ти
ґрун тов кою Ce re sit CT 17 і ви три ма ти до її пов но го ви си хан ня
(близь ко 4 го дин). У зимовий період основа має бути очищена
від льоду та снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чи стою во дою (для Ceresit CT 190 тем пе -
ра ту ра во ди від +15 °C до +20 °C, для Ceresit CT 190 (Зима)*
температура води від +20 °C до +30 °C) iз роз ра хун ку
0,26–0,29 л во ди на 1 кг су хої су мі ші та пе ре мі ша ти до от ри -
ман ня од но рід ної ма си без гру док за до по мо гою низь ко о бер -
то во го дри ля з нас ад кою чи мі шал ки. По тім роз чинову су міш

ви три ма ти про тя гом 5 хви лин, пі сля чо го зно ву пе ре мі ша ти. Ви -
ко ри стан ня роз чин ової су мі ші мо жли ве про тя гом 90 хви лин.
При клею ван ня мі не ра ло ват них плит. Роз чин ову су міш
нанести по всій по верх ні пли ти зуб ча стим шпа те лем із роз мі -
ром зуб ця 10 х 10 мм. Пі сля на не сен ня роз чин ової су мі ші пли -
ту слід одра зу вста но ви ти у про ект не по ло жен ня та при тис ну ти.
Зу сил ля при при ти скан ні по вин но бу ти та ким, щоб як мі ні мум
40% роз чин ової су мі ші роз по ді ли ло ся між ос но вою і пли тою.
Пли ти слід при клею ва ти щіль но од на до од ної, в од ній пло щи ні,
не до пу скаю чи збі гу вер ти каль них швів. Ши ри на швів не по вин -
на пе ре ви щу ва ти 2 мм. За лиш ки роз чин ової су мі ші необхідно
ви да ли ти за до по мо гою шпателя до її за твер дін ня. Через 3 до-
би після приклеювання необхідно розпочати додаткове меха-
нічне кріплення мінераловатних плит фасадними дюбелями та
приступити до улаштування армованого захисного шару. В зи-
мовий період розпочинати додаткове механічне кріплення мі-
нераловатних плит фасадними дюбелями та приступати до
улаштування армованого захисного шару слід через 6 діб піс-
ля наклеювання плит.
Улаш ту ван ня за хи сно го ша ру. Роз чинову су міш тон ким
ша ром (2 мм) на не сти на по верх ню мінераловатних плит. По -
тім укла сти на неї ар мую чу сі тку та роз рів няти. На сі тку на -
нести дру гий шар роз чинової су мі ші тов щи ною 3 мм. У нор -
маль них умо вах до на не сен ня де ко ра тив но го за хи сно го по -

СТ 190
Сумiш МВ, cумiш МВ (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит з мінеральної вати
при утепленні фасадів будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

крит тя слід при сту па ти че рез 3 до би пі сля улаш ту ван ня ар мо -
ва но го за хи сно го ша ру. За хи сний ар мо ва ний шар заґрун ту -
вати фар бою Ce re sit CT 16, ви три мати до її пов но го ви си хан -
ня (близь ко 24 го дин), а по тім на не сти де ко ра тив ну шту ка тур -
ку гру пи Ce re sit CT.

ПРИМІТКИ
При використанні Ceresit CT 190 ро бо ти слід ви ко ну ва ти при
тем пе ра ту рі від +5 °C до +30 °C. Усі ви ще заз на че ні ре ко мен -
да ції ефек тив ні при тем пе ра ту рі +20  ±  2 °C і від но сній во ло -
го сті по ві тря 55 ± 5%.
При використанні Ceresit СТ 190 (Зима)* роботи слід вико-
нувати при температурі від 0 °C до +15 °C. Рекомендації для
Ceresit СТ 190 (Зима)* ефективні при температурі  +2 °С 
і відносній вологості повітря 70%. Якщо очікується знижен-
ня температури нижче -5 °С протягом 3 діб, використання 
Ceresit СТ 190 (Зима)* слід зупинити.
В ін ших умо вах час утво рен ня кір ки, ту жав лен ня та твер днен -
ня роз чин ової су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш Ce re sit СТ 190
мі стить це мент і при взаємодії з водою дає лужну ре-
акцію, то му під час ро бо ти необхідно захищати очі
та шкі ру. У ра зі по тра плян ня роз чин ової су мі ші в очі
слід не гай но про ми ти їх во дою та звер ну ти ся по до -
по мо гу до лі ка ря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім на ве де ної ви ще ін фор ма ції про за стос уван ня розчино-
вих сумішей Ceresit CT 190 та Ceresit CT 190 (Зима)*, під
час роботи з ними слід ке ру ва ти ся ти по вою тех но ло гіч ною
кар тою на улаш ту ван ня си сте ми уте плен ня Ce re sit і чин ни ми
нор ма тив ни ми до ку мен та ми. У ра зі за стос уван ня ма те рі а лу
в умо вах, не на ве де них у цьо му тех ніч но му опи сі й ти по вій
тех но ло гіч ній кар ті на улаш ту ван ня си сте ми уте плен ня 
Ce re sit, слід са мо стій но провести ви про бу ван ня або звер ну -
ти ся за консультацією до ви роб ни ка.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СТ 190 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами та органічними
модифікаторами 

Ви тра та во ди 
для при го ту ван ня 
роз чин ової су мі ші: 6,5–7,25 л во ди 

на 25 кг Ce re sit CT 190
Час ви ко ри стан ня 
роз чин ової су мі ші: не менше 120 хви лин
Температура застосування розчинової суміші:
- Ceresit CT 190: від +5 °C до +30 °C
- Ceresit CT 190 (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +70 °C
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Паропроникність: не менше 0,1 мг/(м • год • Па)
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,6 кг/(м2 • год0,5)
Межа міцності на стиск 
(через 28 діб): не менше 4 МПа
Ви тра та сухої су мі ші**:
- на клею ван ня плит: близь ко 6,0 кг/м2

- улаш ту ван ня за хи сно го 
ар мо ва но го ша ру: близь ко 6,0 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 190 Ц.1.ЗК5, ГI3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 190 та
Ceresit CT 190 (Зима)* зазначеним технічним характеристи-
кам при виконаннi правил транспортування, зберiгання, при-
готування та нанесення, наведених у цьому технiчному опи-
сi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне вико-
ристання матерiалу, а також за його застосування в iнших цi-
лях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. Із
моменту появи даного технічного опису всі попередні стають
недійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

подовжений час використання
покращені робочі властивості
підвищена стійкість до ударних 
навантажень
стійкість до утворення тріщин 
і дефектів
висока адгезія до мінеральних основ
стійка до атмосферних впливів
підвищена гнучкість та пластичність
паропроникна

   
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Ceresit СТ 190 Pro призначена для приклеювання міне-
раловатних плит і улаш тування захисного армованого шару
при утепленні фасадів будівель і споруд. Використання суміші
Ceresit CT 190 Pro (Зима)* можливе при температурі не нижче
0 °С. Після застосування матеріалу для приклеювання плит
утеплювача допускається зниження температури до -5 °С че-
рез 8 годин. При улаштуванні захисного шару зниження тем-
ператури до -5 °С допускається через 24 години після засто-
сування матеріалу. При утепленні фасадів пінополістирольни-
ми плитами слід застосовувати клейові суміші Ceresit CT 83 Pro
(тільки в якості клею) та Ceresit CT 85 Pro (у якості клею та за-
хисного шару).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед наклею-ванням мінераловат-
них плит основу слід очистити від пилу, бруду, масляних плям
та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи.
Всі неміцнi ділянки основи слід видалити, а відповідні місця
обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17. Нерівні ділянки основи,
шви цегляної кладки понад 10 мм, тріщини заповнити розчи-
новою сумішшю Ceresit СТ 29 або Ceresit CT 190 Pro. Осно-
ви з високим водопоглинанням (гігроскопічністю) потрібно
заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 і витримати до її по-
вного висихання (близько 4 годин). У зимовий період основа
має бути очищена від льоду та снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (для Ceresit CT 190 Pro
температура води від +15 °C до +20 °C, для

Ceresit CT 190 Pro (Зима)* температура води від +20 °C до
+30 °C) iз розрахунку 0,26–0,29 л води на 1 кг сухої сумі-
ші та перемішати до отримання однорідної маси без грудок
за допомогою низькообертового дриля з насадкою чи мі-
шалки. Потім розчинову суміш витримати протягом 5 хви-
лин, після чого знову перемішати. Використання розчинової
суміші можливе протягом 3 годин.
Приклеювання мiнераловатних плит
Розчинову суміш нанести по всій поверхні плити зубчастим
шпателем із розміром зубця 10 х 10 мм. Після нанесення роз-
чинової суміші плиту слід одразу встановити у проектне поло-
ження і притиснути. Зусилля при притисканні має бути таким,
щоб розчинова суміш розподілилася між основою і плитою мі-
німум на 40%. Плити слід приклеювати щільно одна до одної,
в одній площині, не допускаючи збігу вертикальних швів. Ши-
рина швів не повинна перевищувати 2 мм. Залишки розчино-
вої суміші слід видалити за допомогою шпателя до затвердін-
ня. Через 3 доби після приклею-вання необхідно розпочати
додаткове механічне кріплення мінераловатних плит фасадни-
ми дюбелями та приступати до улаштування армованого за-
хисного шару. В зимовий період розпочинати додаткове ме-
ханічне кріплення мінераловатних плит фасадними дюбелями
та приступати до улаштування армованого захисного шару
слід через 6 діб після наклеювання плит.

СТ 190 Pro
Сумiш МВ, cумiш МВ (Зима)*
Розчинова суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати.
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Улаштування захисного шару
Розчинову суміш тонким шаром (2 мм) нанести на поверхню
мінераловатних плит. Потім укласти на неї армувальну сітку
та розрівняти. На сітку нанести другий шар розчинової сумі-
ші товщиною 3 мм. У нормальних умовах до нанесення деко-
ративного захисного покриття слід приступати через 3 доби
після улаштування захисного армованого шару. Захисний
армований шар заґрунтувати фарбою Ceresit СТ 16 Pro, ви-
тримати до її повного висихання (близько 24 годин), а потім
нанести декоративну штукатурку групи Ceresit CT.

ПРИМІТКИ
Використовуючи Ceresit CT 190 Pro, роботи слід виконувати
при температурі від +5 °C до +30 °C. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +20 ± 2 °C і відносній
вологості повітря 55 ± 5%.
Використовуючи Ceresit СТ 190 Pro (Зима)*, роботи слід ви-
конувати при температурі від 0 °C до +15 °C. Рекомендації
для Ceresit СТ 190 Pro (Зима)** ефективні при температурі
+2 °С і відносній вологості повітря 70%. Якщо очікується зни-
ження температури нижче -5 °С протягом 3 діб, застосування
Ceresit CT 190 Pro (Зима)* слід зупинити. В інших умовах час
утворення кірки, тужавлення та твердіння розчинової суміші
може змінитися. Суміш Ceresit СТ 190 Pro містить цемент
і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під
час роботи слід захищати очі та шкіру. У разі по-
трап-ляння розчинової суміші в очі слід негайно про-
мити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім вищенаведеної інформації про застосування розчино-
вих сумішей Ceresit СТ 190 Pro і Ceresit CT 190 Pro (Зима)*,
під час роботи з ними слід керуватися типовою технологіч-
ною картою на улаштування системи утеплення Ceresit і чин-
ними нормативними документами. У разі застосування мате-
ріалу в умовах, не наведених у цьому технічному описі та ти-
повій технологічній карті на улаштування системи утеплення
Ceresit, слід самостійно провести випробування або зверну-
тися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Сумiш Ceresit СТ 190 Pro фасується у мiшки по 27 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увага! Сумiш зафарбована для захисту вiд пiдробок.
Колір суміші: сіро-жовтий
Склад: суміш цементу з мінеральними 

наповнювачами, органічними
модифікаторами та мікрово-
локнами

Витрата води для приготування
розчинової суміші: 7,0–7,8 л води 

на 27 кг Ceresit CT 190 Pro
Час використання 
розчинової суміші: не менше 120 хвилин
Температура 
застосування розчинової 
суміші Ceresit СТ 190 Pro: від +5 °C до +30 °C 
Температура застосування 
розчинової суміші 
Ceresit СТ 190 Pro (Зима)*: від 0 °C до +15 °C 
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C 
Усадка: не більше 1,5 мм/м
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови): не менше 0,5 МПа
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,6 кг/(м2 • год0,5)
Паропроникність: не менше 0,1 мг/(м • год • Па)
Межа міцності на стискання 
(через 28 діб): не менше 4 МПа
Витрата сухої суміші**:
- наклеювання плит: близько 4,5 кг/м2

- улаштування захисного 
армованого шару: близько 4,8 кг/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CT 190 PRO Ц.1.ЗК5, ГI3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 190 Pro та
Ceresit CT 190 Pro (Зима)**зазначеним технічним характе-
ристикам при виконаннi правил транспортування, зберiгання,
приготування i нанесення, наведених у цьому технiчному опи-
сi. Виробник не несе відповiдальностi за неправильне вико-
ристання матерiалу, а також за його застосування в iнших цi-
лях та умовах, не передбачених цим технiчним описом. Із мо-
менту появи даного технічного опису всі попередні стають не-
дійсними. 

*Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування.
Завжди вибирайте продукт відповідно до сезону.
Сезон продукту вказаний на упаковці після дати ви-
готовлення.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  висока міцність
  низька стираність
  висока стійкість до масел та жирів
  висока ударостійкість

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CF 56 – готова до застосування суха суміш на основі
високоактивного цементу, фракціонованого кварцового на-
повнювача, модифікуючих добавок, пігментів. Ceresit CF 56
застосовується для улаштування монолітної промислової під-
логи, що зазнає значних механічних навантажень у складах,
гаражах, виробничих приміщеннях, авіаційних ангарах, гід-
роелектростанціях, на дорожніх покриттях тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Товщина бетонної основи визначається в залежності від про-
ектних навантажень, фізико-механічних властивостей ґрунтів
та будівельних матеріалів, що використовуються, відповідно
до вимог СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-
2001, каталогу «Проектування й улаштування підлоги», а та-
кож вказівок даного технічного опису. Для забезпечення екс-
плуатаційних властивостей підлоги бетонна основа повинна
містити 300–350 кг/м3 портландцементу марки М 500 або
М 400 і мати марочну міцність на стиск 30 МПа (клас бетону
В25). Осідання конуса бетонної суміші повинне складати
15–17 см, а водоцементне відношення повинно знаходитися
в межах 0,5–0,55.
Пластифікуючі добавки в бетонній суміші можуть використо-
вуватися лише після того, як буде перевірений їхній вплив на
тверднення бетону та інші його властивості. Не рекомендуєть-
ся застосування добавок, що уповільнюють процес тужавлен-
ня і затвердіння бетонної суміші. Товщина шару бетону по-
винна бути не меншою 100 мм. Бетон після укладання в «кар-
ти» ущільнюється вібраторами та вирівнюється за допомогою
віброрейки або гладилок з довгими ручками. Надлишок во-
ди, що виступила на поверхню, необхідно видалити гумовим
скребком. Слід пам’ятати, що в залежності від умов тверднен-
ня бетонної суміші (висока температура повітря, вітер, протя-
ги) швидкість тужавлення і втрати вологи із бетонної суміші
може суттєво змінюватися. У зв’язку з цим при виникненні
труднощів із затиранням покриття-топінгу слід внести корегу-
вання в склад бетонної суміші шляхом зміни марки цементу,
водоцементного відношення, гранулометричного складу на-
повнювачів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Нанесення першого шару
Нанесення зміцнювача-топінгу виконується за допомогою
спеціальних візків-дозаторів або вручну. Коли бетон затвер-
діє настільки, щоб глибина слідів від взуття на поверхні не пе-
ревищувала 3–4 мм, слід розсипати 2/3 кількості суміші
Ceresit CF 56 рівномірно по поверхні бетону. Як тільки розси-
пана суха суміш потемніє, ввібравши вологу з основи і утво-
рить рівномірно зволожену поверхню, її необхідно затерти.
Для цього можуть використовуватися затирочні машини з ціль-
ними сталевими дисками, але при цьому необхідно перекона-
тися, що бетонна основа має достатню щільність і стійкість до
вібрації від машин, оскільки це може призвести до водовідді-
лення і надмірного зволоження поверхні. 
Нанесення другого шару
Відразу після завершення затирання першого шару покриття-
топінгу, слід розпочинати процес розсипання 1/3 кількості
сухої суміші, що залишилася, в перпендикулярному напрямі
до нанесеного першого шару. Як тільки матеріал потемніє,
необхідно затерти поверхню за допомогою затирочної ма-
шини, повністю розподіливши вологу на поверхні. У разі ук-
ладання в складних умовах, засипка першого шару повинна
здійснюватися тільки з половиною кількості сухої суміші.
Потім слід провести  засипку двох окремих шарів, кожен із
використанням половини тієї кількості, що залишилася, під
прямим кутом один до одного.

СF 56
Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг
для промислових підлог



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Краї ділянок
Особливу обережність й увагу слід приділити краям ділянок
і кутам, оскільки вони схильні до значного стирання і зношу-
вання. Краї ділянок звичайно укріпляють одним із наступних
способів:
1. Відразу ж після вирівнювання свіжого бетону необхідно на-
сипати суху суміш вручну, з розрахунку 5 кг/м2, смугами ши-
риною по 10 см  уздовж країв ділянок (тобто 0,5 кг на погон-
ний метр).
2. Відразу ж після вирівнювання свіжого бетону, необхідно
видалити шар бетону завглибшки 10 мм по краях. Потім не-
обхідно укласти жорсткий розчин Ceresit CF 56, перемішав-
ши його з чистою водою. Розчин потрібно ущільнити до по-
вного об'єднання з бетоном основи.
Посилені таким чином ділянки надалі будуть зміцнені в про-
цесі затирки фінішного шару.
Увага!
Затирання зміцнювача-топінгу у важкодоступних місцях слід
виконувати вручну за допомогою дерев'яних або металевих
терок. Остаточне шліфування затертої поверхні проводиться
затирочними машинами з лопатями, які дають можливість от-
римати високу гладкість та глянцевість фінішного покриття-то-
пінга. При цьому слід стежити за правильним вибором кута
атаки лопатей і швидкістю їх обертання для того, щоб уникну-
ти зривання свіжого покриття-топінгу. Затирку зміцнювача-
топінгу важливо зробити до того, як зміцнювач почне тужаві-
ти. До бетону, що висох, або до затверділого зміцнювача-то-
пінгу не можна додавати воду, оскільки це може викликати
відшарування топінгу від бетонної основи. Через 1–3 доби
після нанесення зміцнювача-топінгу слід виконати нарізку де-
формаційних швів у бетонній підлозі, ширина шва повинна
складати 3–5 мм, а глибина – від 30 мм до 1/2 товщини бе-
тонної плити. Практичний досвід свідчить, що найбільш опти-
мальною є квадратна форма карт нарізки деформаційних
швів з максимальним розміром 6 х 6 м.    

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C
до +30 °C  і відносній вологості повітря не більше 80%. Всі
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+23 °C і відносній вологості повітря 50%.
Для захисту поверхні зміцнювача-топінгу і для догляду за бе-
тоном рекомендується покривати її спеціальними лаками, які
створюють на поверхні плівку, здатну утримувати необхідну
кількість вологи в бетоні для повної гідратації та рівномірного
набору міцності. Не допускається при цьому застосування во-
ди, оскільки це може негативно вплинути на якість покриття
(кольорові розводи на поверхні, неоднорідність зміцненого
шару тощо).
Роботи по нанесенню зміцнюючих покриттів необхід-
но проводити з дотриманням правил техніки безпеки
й індивідуальних засобів захисту – спецодягу (комбі-
незон), рукавичок, захисних масок й окулярів. Суміш
Ceresit CF 56 містить цемент і при взаємодії з водою
дає лужну реакцію, тому слід уникати її контакту зі
шкірою та очима. У разі потрапляння матеріалу на
шкіру або в очі необхідно негайно змити чистою во-
дою. Уникайте вдихання продукту, оскільки це може
призвести до подразнення дихальних шляхів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування матеріа-
лу, при роботі з ним необхідно керуватися діючими норма-
тивними документами на улаштування підлоги. Застосування
матеріалу не представляє труднощів за умови дотримання
правил, викладених у даному технічному описі. У разі вико-
ристання матеріалу в інших умовах необхідно самостійно
провести випробування або звернутися за консультацією до
виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих, прохолодних примі-
щеннях при температурі не нижче +5°C. При зберіганні слід
уникати різких коливань температури та вологості, а також
захищати від прямого сонячного проміння. Термін зберігання
складає 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаков-
ці, при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit CF 56 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                            суміш цементу, фракціонова-

ного кварцового наповнювача,
модифікуючих добавок, 
мікроволокон та пігментів

Насипна щільність:                      1,50 ÷ 1,60 кг/дм3

Міцність на стиснення при В/Т=0,11:
- на 1 добу:                                   не нижче 20 МПа;
- на 28 добу:                                не нижче 65 МПа
Стираність:                                    не більше 0,5 г/см2

Допустимі навантаження на покриття:
- технологічні навантаження:  через 7 діб;
- готовність покриття 
до експлуатації:                           через 28 діб
Витрата*:                                      3,0–5,0 кг/м2;
*У кольорових (метод «сухе по мокрому») – витрата не менше 5 кг.

Ceresit CF 56 Ц.1.ПО 3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 56 вказаним тех-
нічним характеристикам при виконанні правил транспорту-
вання, зберiгання, приготування та нанесення, які наведені 
в даному технічному описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання матеріалу, а також за
його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених
цим описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  висока міцність
  низька стираність
  висока стійкість до масел та жирів
  висока ударостійкість

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CF 56-E – готова до застосування суха суміш на основі
високоактивного цементу, мінеральних наповнювачів, доба-
вок, пігментів та спеціального заповнювача – фракціонованого
корунду з твердістю 9 за шкалою Мооса. Гранулометричний
склад заповнювача оптимізований для забезпечення високих
механічних характеристик покриття бетонної підлоги: міцності,
ударо-, зносостійкості, довговічності тощо. Ceresit CF 56-E за-
стосовується для улаштування монолітної промислової підлоги,
що зазнає значних механічних навантажень у складах, гара-
жах, виробничих приміщеннях, авіаційних ангарах, гідроелек-
тростанціях, на дорожніх покриттях тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Товщина бетонної основи визначається в залежності від про-
ектних навантажень, фізико-механічних властивостей ґрунтів
та будівельних матеріалів, що використовуються,  відповідно
до вимог СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-
2001, каталогу «Проектування й улаштування підлоги», а та-
кож вказівок даного технічного опису. Для забезпечення екс-
плуатаційних властивостей підлоги бетонна основа повинна
містити 300–350 кг/м3 портландцементу марки М 500 або
М 400 і мати марочну міцність на стиск 30 МПа (клас бетону
В25). Осідання конуса бетонної суміші повинне складати
15–17 см, а водоцементне відношення повинно знаходитися
в межах 0,5–0,55.
Пластифікуючі добавки в бетонній суміші можуть використову-
ватися лише після того, як буде перевірений їхній вплив на твер-
днення бетону та інші його властивості. Не рекомендується за-
стосування добавок, що уповільнюють процес тужавлення і за-
твердіння бетонної суміші. Товщина шару бетону повинна бути
не меншою 100 мм. Бетон після укладання в «карти» ущільню-
ється вібраторами та вирівнюється за допомогою віброрейки
або гладилок з довгими ручками. Надлишок води, що виступи-
ла на поверхню, необхідно видалити гумовим скребком. Слід
пам’ятати, що в залежності від умов тверднення бетонної суміші

(висока температура повітря, вітер, протяги) швидкість тужав-
лення і втрати вологи із бетонної суміші може суттєво змінюва-
тися. У зв’язку з цим при виникненні труднощів із затиранням
покриття-топінгу слід внести корегування в склад бетонної сумі-
ші шляхом зміни марки цементу, водоцементного відношення,
гранулометричного складу наповнювачів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Нанесення першого шару 
Нанесення зміцнювача-топінгу виконується за допомогою
спеціальних візків-дозаторів або вручну. Коли бетон затвер-
діє настільки, щоб глибина слідів від взуття на поверхні не пе-
ревищувала 3–4 мм, слід розсипати 2/3 кількості суміші
Ceresit CF 56-E рівномірно по поверхні бетону. Як тільки
розсипана суха суміш потемніє, ввібравши вологу з основи
і утворивши рівномірно зволожену поверхню, її необхідно
затерти. Для цього можуть використовуватися затирочні ма-
шини з цільними сталевими дисками, але при цьому необ-
хідно переконатися, що бетонна основа має достатню щіль-
ність і стійкість до вібрації від машин, оскільки це може при-
звести до водовідділення і надмірного зволоження поверхні.

СF 56-E
Зміцнююче полімерцементне 
покриття-топінг для промислових підлог,
колір: натуральний, світло-сірий 
(інші кольори – на замовлення)



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Нанесення другого шару 
Відразу після завершення затирання першого шару покриття-
топінгу, слід розпочати процес розсипання 1/3 кількості су-
хої суміші, що залишилася, в перпендикулярному напрямі до
нанесеного першого шару. Як тільки матеріал потемніє, необ-
хідно затерти поверхню за допомогою затирочної машини,
повністю розподіливши вологу на поверхні. У разі укладання
в складних умовах, засипка першого шару повинна здійсню-
ватися тільки з половиною кількості сухої суміші. Потім слід
провести  засипку двох окремих шарів, кожен із використан-
ням половини тієї кількості, що залишилася, під прямим кутом
один до одного.
Краї ділянок
Особливу обережність й увагу слід приділити краям ділянок
і кутам, оскільки вони схильні до значного стирання і зношу-
вання. Краї ділянок звичайно укріпляють одним із наступних
способів:
1. Відразу ж після вирівнювання свіжого бетону неохідно на-
сипати суху суміш вручну, з розрахунку 5 кг/м2, смугами ши-
риною по 10 см  уздовж країв ділянок (тобто 0,5 кг на погон-
ний метр).
2. Відразу ж після вирівнювання свіжого бетону, неохідно ви-
далити шар бетону завглибшки 10 мм по краях. Потім необ-
хідно укласти жорсткий розчин Ceresit CF 56-E , перемішав-
ши його з чистою водою. Розчин потрібно ущільнити до по-
вного об'єднання з бетоном основи.
Посилені таким чином ділянки надалі будуть зміцнені в про-
цесі затирки фінішного шару.
Увага!
Затирання зміцнювача-топінгу у важкодоступних місцях слід
виконувати вручну за допомогою дерев'яних або металевих те-
рок. Остаточне шліфування затертої поверхні проводиться за-
тирочними машинами з лопатями, які дають можливість отрима-
ти високу гладкість та глянцевість фінішного покриття-топінгу.
При цьому слід стежити за правильним вибором кута атаки ло-
патей і швидкiстю їх обертання для того, щоб уникнути зриван-
ня свіжого покриття-топінгу. Затирку зміцнювача-топінгу важ-
ливо зробити до того, як зміцнювач почне тужавіти. До бетону,
що висох, або до затверділого зміцнювача-топінгу не можна
додавати воду. Через 1–3 доби після нанесення зміцнювача-
топінгу слід виконати нарізку деформаційних швів у бетонній
підлозі, ширина шва повинна складати 3–5 мм, а глибина – від
30 мм до 1/2 товщини бетонної плити. Практичний досвід свід-
чить, що найбільш оптимальною є квадратна форма карт наріз-
ки деформаційних швів з максимальним розміром 6 х 6 м.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C до
+30 °C  і відносній вологості повітря не більше 80%. Всі вище-
викладені рекомендації ефективні при температурі +23 °C
і відносній вологості повітря 50%.
Для захисту поверхні зміцнювача-топінгу і для догляду за бе-
тоном рекомендується покривати її спеціальними лаками, які
створюють на поверхні плівку, здатну утримувати необхідну
кількість вологи в бетоні для повної гідратації та рівномірного
набору міцності. Не припустимо при цьому застосування во-
ди, оскільки це може негативно вплинути на якість покриття
(кольорові розводи на поверхні, неоднорідність зміцненого
шару тощо).
Роботи по нанесенню зміцнюючих покриттів необхід-
но проводити з дотриманням правил техніки безпеки
й індивідуальних засобів захисту – спецодягу (комбі-
незон), рукавичок, захисних масок й окулярів. Суміш
Ceresit CF 56-E містить цемент і при взаємодії з водою
дає лужну реакцію, тому слід уникати її контакту зі
шкірою та очима. У разі потрапляння матеріалу на

шкіру або в очі необхідно негайно змити чистою во-
дою. Уникайте вдихання продукту, оскільки це може
призвести до подразнення дихальних шляхів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування матеріа-
лу, при роботі з ним необхідно керуватися діючими норма-
тивними документами на улаштування підлоги. Застосування
матеріалу не представляє труднощів за умови дотримання
правил, викладених у даному технічному описі. У разі вико-
ристання матеріалу в інших умовах необхідно самостійно
провести випробування або звернутися за консультацією до
виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих, прохолодних примі-
щеннях при температурі не нижче +5 °C. При зберіганні слід
уникати різких коливань температури та вологості, а також
захищати від прямого сонячного проміння. Термін зберігання
складає 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаков-
ці, при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit CF 56-E фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                            суміш цементу, корундового 

та кварцевого наповнювача 
з органічними модифікатора-
ми, а також мікроармуючими
волокнами

Насипна щільність:                     1,50 ÷ 1,60 кг/дм3

Міцність на стиснення при В/Т=0,12:
- на 1 добу:                                  не нижче 20 МПа;
- на 28 добу:                                не нижче 70 МПа
Стираність:                                   не більше 0,15 г/см2

Допустимі навантаження на покриття:
- технологічні навантаження:  через 7 діб;
- готовність покриття 
до експлуатації:                          через 28 діб
Витрата*:                                      3,0–5,0 кг/м2;
*У кольорових (метод «сухе по мокрому») – витрата не менше 5 кг.

Ceresit CF 56-E Ц.1.ПО 3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 56-E вказаним
технічним характеристикам при виконанні правил транспор-
тування, зберiгання, приготування та нанесення, які наведені
в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальнос-
ті за неправильне використання матеріалу, а також за його
застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  двокомпонентна
  технологічна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для підготовки бетонних та залізобетонних ос-
нов до нанесення поліуретанових та епоксидних покриттів.
Здатна блокувати капілярну вологу в таких основах, підви-
щує когезійну міцність інших поверхонь, а також значно
збільшує адгезію покриття до основи. Ефективна при підго-
товці поверхонь конструкцій на основі інших матеріалів: при-
родний камінь, дерево, метал тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поверхня повинна бути міцною та сухою. Неміцні ділянки не-
обхідно видалити механічним способом і вирівняти матеріа-
лами групи Ceresit CD. З поверхні також мають бути видалені
пил, бруд, масляні та бітумні плями, а також інші речовини,
що зменшують адгезію ґрунтовки до основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Епоксидна ґрунтовка Ceresit CF 87 постачається у вигляді
двох компонентів, кожен в окремій ємності. Компоненти A
(основний) та B (затверджувач) перед застосуванням необ-
хідно змішати у співвідношенні 100:50 за масою і перемі-
шати розчин за допомогою електричного дриля з насадкою
з оборотами 400 об/хв для отримання однорідної маси без
відтінків кольору та згустків. Ґрунтовка наноситься на по-
верхню за допомогою пензлика або валика. Одразу після
нанесення шару ґрунтовки її поверхня посипається дрібним,
чистим і сухим піском, що дозволить забезпечити високе
зчеплення наступних шарів з основою. Після посипання по-
верхні піском його надлишки видаляються за допомогою
пилососа або стиснутого повітря. Незатверділий склад
ґрунтовки можна очистити за допомогою очищувача 
Cere sit CE 51 Epoclean, а затверділий – механічним спосо-
бом. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших

умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Під час
роботи необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння ґрунтовки в очі негайно промити їх во-
дою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією з ви-
користання епоксидних ґрунтовок. У випадку використання
матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід
самостійно провести тестові випробування або звернутися за
консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих умовах при темпе-
ратурі від +5 °C до +35 °C – 6 місяців від дати виготовлення,
зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Епоксидна ґрунтовка Ceresit СF 87 фасується в металеві від-
ра: компонент A – 10 кг та компонент B – 4,8 кг.

CF 87
Епоксидна ґрунтовка
Для бетонних та залізобетонних основ.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                       епоксидна смола, пластифікатори
Колір:                                        прозорий
В’язкість:                                  14 секунд, +20 °C
Температураексплуатації:  від -30 °C  до +100 °C
Сухий залишок:                     100%
Витрата:                                   150–300 г/м2 (залежно від мате-

ріалу та стану поверхні)

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit СF 87 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі поперед-
ні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  еластичний
  не містить розчинників
  без запаху
  стійкий до стирання

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CF 90 – це двокомпонентний поліуретановий напов-
нювач без розчинника для гумових килимків. Він без запаху,
еластичний і стійкий до стирання. Ceresit CF 90 використову-
ється для герметизації пор гумового килимка та створення ос-
нови для самовирівнювальних еластичних покриттів на основі
поліуретану, таких як поліуретанове еластичне покриття для
спортивної підлоги Ceresit CF 93. В основному використову-
ється для багатоцільового настилу спортивної підлоги, на-
приклад, підлоги на баскетбольних, гандбольних майданчи-
ках та подібних майданчиках для ігор. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Гумові килимки або покриття, вироблені на заводі, призначе-
ні для приготування на місці проведення робіт. Суміш вико-
ристовують для остаточної обробки поверхні. Каучук на ос-
нові співполімеру етилену, пропілену та дієнового мономеру
або гумові гранули, які містяться в ній, сполучаються зі зв’язу-
вальною речовиною.

ЗАСТОСУВАННЯ 
Ceresit CF 90 постачається в двох окремих банках. Весь вміст
банки меншого розміру (компонент В, затверджувач), змішу-
ють з вміс том банки більшого розміру (компонент А, основ-
ний). Змішувати обидва компоненти можна за допомогою
електричного міксера, наприклад, мішалки, прикріпленої до
перфоратора. Матеріал можна наносити за допомогою шпа-
теля. Наповнювач використовують тільки для того, щоб за-
повнити пори гумового килимка. Оброблену поверхню необ-
хідно захищати від води протягом не менше 8–10 годин.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі від +5 °С до +30 °С
та відносній вологості повітря не вище 85%. Усі вищезазначе-
ні рекомендації ефективні при температурі +20 °С та віднос-
ній вологості повітря 80%. В інших умовах технологічні пара-
метри можуть змінюватися. Під час роботи необхідно за-

хищати очі та шкіру. У випадку потрапляння ґрун-
товки в очі негайно промити їх водою та звернутися
по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією.
У випадку використання матеріалу в умовах, не зазначе-
них у технічному описі, слід самостійно провести тестові
випробування або звернутися за консультацією до вироб-
ника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ceresit CF 90 фасується у металеві відра по 15 кг (компонент
А), 3 кг (компонент В).

CF 90
Поліуретановий еластичний 
наповнювач для гумових килимків



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір:                               сірий
Пропорція 
змішування:                    основний компонент:затверджувач =

5:1 (за масою)
Життєздатність:             25–35 хвилин
Витрата:                          залежить від поверхні килимка –
                                          приблизно 0,4–0,6 кг/м2

Висихання:                     14–20 годин залежно від відносної
вологості та температури повітря

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 90 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі поперед-
ні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  двокомпонентне
  еластичне
  стійке до ударів
  зносостійке
  хімічно стійке
  висока адгезія до мінеральних основ
  перекриває тріщини в основі
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Двокомпонентне поліуретанове покриття Ceresit CF 91 при-
значене для улаштування покриттів підлог у промислових (ви-
робничих, складських та підсобних приміщеннях) та громад-
ських спорудах (виставкові та торгові центри, офіси, рестора-
ни та ін.). Покриття може наноситися на бетонні, полімерце-
ментні, цементно-піщані основи, а також основи зі штучного
та природного каменю та експлуатуватися в умовах помір-
них механічних навантажень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основи для укладання поліуретанових покриттів повин ні від-
повідати наступним умовам:
- міцність на стискання – не менше 25 МПа;
- когезійна міцність поверхневого шару – не менше 1 МПа;
- вологість – не більше 5%;
- на поверхні та в структурі матеріалу основи не повин но бу-
ти речовин, що знижують адгезію покриття (жир, бітум, мас-
ла, віск та ін.);
- поверхня основи має бути чистою.
Забруднені ділянки основи слід видалити механічним спосо-
бом та зарівняти за допомогою суміші Cere sit CN 83 з дода-
ванням 3–4% емульсії Ceresit CC 83. Перед укладанням сумі-
ші поверхня ділянки обробляється ґрунтовкою Cere sit CT 17.
Тріщини в основі слід розшити, заґрунтувати та заповнити ті-
єю ж сумішшю чи Thomsit RS 88. У разі, якщо поверхня бетон-
ної чи цементно-піщаної основи не відповідає зазначеним ви-
могам, слід провести фрезерування; якщо ж поверхня нерів-
на і має значні відхилення по горизонталі, її слід вирівняти за
допомогою самовирівнювальної суміші Thom sit DX (всередині
приміщень) і Ceresit CN 76 (зовні). Потім уся поверхня покри-
вається шаром грунтовки Ceresit CF 87 та присипається сухим
прокаленим піском (фракція 0,2–0,6 мм).

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Поліуретанове покриття Ceresit CF 91 складається з двох ком-
понентів, кожний в окремій ємності. Компоненти A (основний)
і В (затверджувач) перед застосуванням слід змішати у спів-
відношенні 4:1 за масою за допомогою електроміксера.
Отриману після перемішування суміш можна наносити за до-
помогою шпателя. Для того, щоб з шару поліуретанового по-
криття видалити повітряні бульбашки, його слід прокатати
голчастим валиком. На поверхні та в структурі матеріалу ос-
нови не повинно бути речовин, які знижують адгезію покриття
(жир, бітум, масла, віск тощо). Із цією метою робітник пови-
нен використовувати взуття зі спеціальними шипами, що до-
зволяє йому пересуватися по щойно покладеному розчині.
Поверхню щойно покладеного покриття слід захищати від
впливу води протягом 8–10 годин. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Під час
роботи необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння ґрунтовки в очі негайно промити їх во-
дою та звернутися по допомогу до лікаря. 

CF 91
Поліуретанове покриття для підлог
з помірним навантаженням  



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з улаштування поліуретанових покриттів підлог. У випадку
використання матеріалу в умовах, не зазначених у техніч-
ному описі, слід самостійно провести тестові випробування
або звернутися за консультацією до виробника (імпорте-
ра). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Поліуретанове покриття Ceresit CF 91 фасується у металеві
відра по 16 кг (компонент А), 4 кг (компонент В).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                            двокомпонентний поліуретан
Густина суміші:                            1,38 г/см3

Колір:                                             палітра RAL
Пропорції змішування:             компонент А:В = 4:1
Час використання:
+30 °С                                           прибл. 20 хвилин
+20 °С                                           прибл. 25 хвилин
+10 °С                                           прибл. 35 хвилин
Температура основи:                від +5 °C до +30 °C
Життєздатність:                           40 ± 5 хвилин
Висихання:                                   12 годин
Твердість по Шору:                    прибл. 85 ± 5 (через 1 день)
Міцність на стискання:              12,4 МПа
Відносне видовження:               не менше 70%
Міцність на розрив:                   прибл. 5,82 ± 0,5 Н/мм2

Адгезія до бетонної основи:   2,5 МПа
Витрата:                                        прибл. 1,38 кг
                                                        на 1 мм товщини шару
Рекомендована
товщина шару:                            не менше 2 мм

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність поліуретанового покриття
Ceresit CF 91 зазначеним технічним характеристикам при ви-
конаннi правил транспортування, зберiгання та використан-
ня, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не несе вi-
дповiдальностi за неправильне використання матерiалу, а та-
кож за його застосування в iнших цiлях та умовах, не перед-
бачених цим технiчним описом. Із моменту появи цього тех-
нічного опису всі попередні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  підвищена міцність
  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CF 92 – це самовирівнювальне двокомпонентне поліу-
ретанове покриття без розчинника для промислової підлоги.
Для досягнення кращої зносо-стійкості та покращення опору
ковзанню всередині приміщення застосовують верхнє по-
криття, наприклад, Ceresit CF 95, а зовні – Ceresit CF 96. 
Використовується для улаштування поліуретанових покриттів
у виставкових залах, ресторанах, офісах, торговельних пло-
щадках, виробничих установах, промислових будівлях, скла-
дах. Покриття може бути нанесеним на бетон, камінь, цеглу,
гірську породу та схожі будівельні матеріали.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється  згідно зі СНиП 2.03.13-88,
СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001.
Основу необхідно очистити від сміття, неміцних ділянок, жи-
рових, масляних плям та інших речовин, що знижують адге-
зію покриття до основи. Потім основу покривають шаром
ґрунтовки Ceresit CF 87, посипають сухим кварцовим піском
фракції 0,2–0,6 мм і витримують протягом часу, необхідного
для повного висихання (до відлипання).  Нанесення покриття
проводити при температурі основи, рівній точці роси +3 °С та
вологості основи не вище 5%. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Ceresit CF 92 постачається в двох окремих банках. Весь вміст
банки меншого розміру (компонент В, затверджувач) змішу-
ють з вмістом банки більшого розміру (компонент А, основ-
ний). Змішувати обидва компоненти можна за допомогою
електричного міксера, наприклад, мішалки, прикріпленої до
перфоратора. Матеріал можна наносити за допомогою шпа-
теля. Оброблену поверхню необхідно захищати від дії води
протягом не менше 8–10 годин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Приготовлений матеріал необхідно використати протягом
вказаного часу життєздатності, інакше відбудеться необорот-

не затвердіння продукту. Все обладнання необхідно очистити
відразу ж після використання. Рекомендується використову-
вати захисні рукавиці. Окрім вищенаведеної інформації, при
роботі з матеріалом слід користуватися діючою нормативною
документацією з проведення гідроізоляційних робіт. У випад-
ку використання матеріалу в умовах, не зазначених у техніч-
ному описі, слід самостійно провести тестові випробування
або звернутися за консультацією до виробника (імпортера). 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі від +5 °С до +30 °С
та відносній вологості повітря не вище 85%. Усі вищезазначе-
ні рекомендації ефективні при температурі +20 °С та віднос-
ній вологості повітря 80%. В інших умовах технологічні пара-
метри можуть змінюватися. Під час роботи необхідно за-
хищати очі та шкіру. У випадку потрапляння ґрун-
товки в очі негайно промити їх водою та звернутися
по допомогу до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

CF 92
Самовирівнювальне поліуретанове покриття
для промислової підлоги



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УПАКОВКА
Самовирівнювальне поліуретанове покриття для промисло-
вої підлоги Ceresit CF 92 фасується у металеві відра по 16 кг
(компонент А) та 4 кг (компонент В).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір:                                  основні кольори RAL
Пропорція змішування: основний компонент: 
                                             затверджувач = 4:1(за масою)
Життєздатність:                30 (± 5) хвилин
Витрата:                             самовирівнювальне покриття товщи-

ною 1 мм можна одержати, вико-
риставши 1,57 кг/м2 Ceresit CF 92.
Рекомендована товщина – 2 мм 

Висихання:                         залежно від відносної вологості по-
вітря та температури – 12 годин

Густина (25 °C):
- основний компонент:   1,64 (± 0,05) г/см3

- суміш:                               1,54 (± 0,05) г/см3

В’язкість (25 °C):
- основний компонент:   2800 ± 500 mPas (ротор 2, V:6)
- затверджувач:                250 ± 40 mPas (ротор 2, V:30)
- суміш:                               1550 ± 500 mPas (ротор 2, V:12)
Твердість:
- по Шору A:                     (DIN 53 505)
- по Шору D:                     74 (10 днів) (DIN 53 505)
Міцність на стиснення:   12,4 Н/мм2* (DIN 53 454)
Склад:                                 затверджувач складається з полі-

мерного дифенілметандіізоціанату,
який відзначається низьким тиском
пари, що забезпечує безпечне вико-
ристання продукту. Смола склада-
ється з суміші простого поліефіру та
поліефірної смоли, а також з пігмен-
тів і наповнювачів

*Випробування перевищило максимальне значення випро-
бувальної машини.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 92 за зна ченим
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі поперед-
ні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд
  двокомпонентне

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CF 93 – самовирівнювальне двокомпонентне поліуре-
танове покриття без розчинника для багатоцільового настилу
спортивної підлоги. Це еластичне самовирівнювальне по-
криття з високою стійкістю до гідролізу, яке також відзнача-
ється стійкістю до дії більшості хімічних речовин. Еластичність
продукту вища за еластичність гумового килимка. 
Ceresit CF 93 в основному застосовується на гумових килим-
ках, герметизованих поліуретановим еластичним наповню-
вачем для гумових килимків Ceresit CF 90. Відмінні властивості
самовирівнювальних покриттів створюють однорідну повер-
хню. В основному використовується для багатоцільового на-
стилу спортивної підлоги, наприклад, підлоги на баскетболь-
них, гандбольних, волейбольних майданчиках і подібних
майданчиках для ігор в приміщенні. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Гумові килимки промислового виготовлення або покриття
призначені для приготування на місці проведення робіт шля-
хом використання суміші для остаточної обробки, в який кау-
чук на основі співполімеру етилену, пропілену та дієнового
мономеру або гумові гранули сполучаються зі зв’язувальною
речовиною. Перед нанесенням покриття Ceresit CF 93 обидві
системи необхідно герметизувати еластичним напов нювачем
гуми Ceresit CF 90. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CF 93 постачається в двох окремих банках. Весь вміст
банки меншого розміру (затверджувач) змішують із вмістом
банки більшого розміру (основ-ний компонент). Змішувати
обидва компоненти можна за допомогою електричного мік-
сера, наприклад, мішалки, прикріпленої до перфоратора.
Матеріал можна наносити за допомогою шпателя.

Оброблену поверхню необхідно захищати від дії води протя-
гом не менше 8–10 годин.

ПРИМІТКИ
Приготовлений матеріал необхідно використати протягом
вказаного часу життєздатності, інакше відбудеться полімери-
зація продукту. Усе обладнання необхідно очистити одразу
після використання. Рекомендується використовувати захисні
рукавиці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з улаштування поліуретанових покриттів підлог. У випадку
використання матеріалу в умовах, не зазначених у технічно-
му описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

CF 93
Самовирівнювальне поліуретанове 
еластичне покриття для підлоги



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УПАКОВКА
Самовирівнювальне поліуретанове еластичне покриття для
підлоги Ceresit CF 93 фасується у металеві відра по 16 кг
(компонент А), 4 кг (компонент В).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір:                                  основні кольори RAL
Пропорція змішування: основний компонент: 
                                             затверджувач = 4:1(за масою)
Життєздатність:                45 (± 5) хвилин
Витрата:                             самовирівнювальне покриття товщи-

ною1 мм можна одержати, викорис-
тавши 1,35 кг/м2 Ceresit СF 93.
Рекомендована товщина – 2 мм

Висихання:                         залежно від відносної вологості 
й температури – 12 годин

Густина (25 °C):
- основний компонент:   1,40 (± 0,05) г/см3

- суміш:                               1,35 (± 0,05) г/см3

В’язкість (25 °C):
- основний компонент:   2150 (± 500) mPas (ротор 2, V:6)
- затверджувач:                250 (± 40) mPas (ротор 2, V:30)
- суміш:                               1650 (± 500) mPas (ротор 2, V:12)
Твердість:
- по Шору A:                     90 (10 днів) (DIN 53 505)
- по Шору D:                     40 (10 днів) (DIN 53 505)
Міцність на стиснення:   12,4 Н/мм2* (DIN 53 454)
Склад:                                 затверджувач складається з полі-

мерного дифенілметандіізоціанату
(MDI), який відзначається низьким
тиском пари, що забезпечує безпеч-
не використання продукту. Смола
складається з суміші простого поліе-
фіру та поліефірної смоли, а також 
з пігментів і наповнювачів

*Випробування перевищило максимальне значення випро-
бувальної машини.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність поліуретанового покриття
Ceresit CF 93 зазначеним технічним характеристикам при ви-
конаннi правил транспортування, зберiгання та використан-
ня, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не несе вi-
дповiдальностi за неправильне використання матерiалу, а та-
кож за його застосування в iнших цiлях та умовах, не перед-
бачених цим технiчним описом. Із моменту появи цього тех-
нічного опису всі попередні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  високі характеристики міцності
  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  нековзне
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Самовирівнювальне покриття Ceresit CF 94 – це двокомпо-
нентне самовирівнювальне епоксидне покриття без розчин-
ника, призначене для промислових підлог. Відзначається  від-
мінною адгезією до поверхні за умови використання з відпо-
відною бетонною ґрунтовкою. Відзначається високою стійкіс-
тю до дії хімічних речовин, а також міцністю на стискання. Не
містить розчинника, тому може використовуватися в примі-
щенні або в замкнутому просторі. Призначене для улашту-
вання підлог у виставкових залах, ресторанах, офісних при-
міщеннях, торговельних центрах, виробничих приміщеннях,
промислових будівлях, складах, лікарнях тощо. Покриття мо-
же наноситись на бетон, камінь, цеглу, гірські породи, метал,
дерево (МДФ, фанера, ОСП) та схожі будівельні матеріали.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
На основі, на яку наносять покриття, не повинно бути пухких
ділянок, масла, жиру та інших забруднень. Основу обробля-
ють ґрунтовкою Ceresit CF 87. Дефекти усувають за допомо-
гою заповнювача Ceresit CF 90. Особливу увагу слід приділи-
ти вмісту вологи в основі, щоб переконатися, що немає про-
блем з адгезією або небажаних побічних реакцій. Для досяг-
нення результату вміст вологи у бетонній основі повинен бути
<5%, а нанесення повинно проводитися при температурі ос-
нови, еквівалентній  домінуючій точці роси +3 °C. 
Якщо Ceresit CF 94 наноситься в декілька шарів, час очікуван-
ня між нанесенням шарів повинен складати 6–24 години.
Якщо перерва триває довше 24 годин, поверхню роблять
шорсткою шляхом шліфування (наприклад, наждаком).
Приготовлений розчин необхідно використати протягом тер-
міну життєздатності, інакше відбудеться необоротне затвер-
діння продукту.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CF 94 постачається в двох окремих банках. Весь вміст
маленької банки (затверджувач) добре змішують з вмістом
великої банки (основний компонент). Змішування проводять
за допомогою електричного міксера, наприклад, мішалки,
прикріпленої до дриля. Матеріал можна наносити за допомо-
гою кельми. Нанесену поверхню захищають від води протя-
гом не менше 6–8 годин.

ПРИМІТКИ
Уникати контакту шкіри з затверджувачем, все за-
бруднене обладнання або інструменти необхідно
негайно очистити. У разі потрапляння в дихальні
шляхи самостійно не викликати блювання, а звер-
нутися по медичну допомогу. Використовувати за-
хисні окуляри та рукавиці. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися чинною нормативною документацією

CF 94
Високоміцне епоксидне 
самовирівнювальне покриття 
для промислових підлог
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з улаштування покриттів підлог. У випадку використання
матеріалу в умовах, не зазначених у технічному описі, слід
самостійно провести тестові випробування або звернутися
за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ceresit CF 94  фасується у металеві ємності: по 10 кг (компо-
нент А), та 2,5 кг (компонент В).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Постачається без додавання піску
Колір:                                  основні кольори за каталогом
                                              кольорів RAL
Пропорція змішування:  основний компонент:затверджувач =

100:35 (за масою), пропор ція змі-
шування може залежати від бажа-
ного кольору

Життєздатність:                 30 ± 5 хвилин
Витрата:                             1,2 кг на 1 мм (рекомендована

товщина – 2 мм)
Час затвердіння:              залежно від відносної вологості

та температури – 12 годин
Твердість по Шору (D):  60 ± 5
Густина (25 °C):
- основний компонент:   1,35 ± 0,05 г/см3

- суміш:                                1,20 ± 0,05 г/см3

В’язкість (залежить від кольору, 25 °C):
- основний компонент:   2500 ± 500 mPas (ротор 2, V:6)
- суміш:                                600 ± 200 mPas (ротор 2, V:12)
Термостійкість:                  вологі умови – 80 °C,
                                              сухі умови – 120 °C

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Хімічний продукт: Стійкість:
Сірчана кислота (10%) 3–2
Сірчана кислота (20%) 2
Соляна кислота (10%) 3
Соляна кислота (20%) 3–2
Азотна кислота (10%) 3–2
Азотна кислота (20%) 2
Гидроксид натрия 3
Бензин-розчинник 1
Ксилол 1
Етанол 1

Позначення: 3 – стійке
2 – обмежено стійке 
1 – нестійке

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 94 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ
  двокомпонентне
  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  нековзне
  підвищена твердість
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Двокомпонентне поліуретанове покриття Cere sit CF 95 при-
значене для улаштування покриттів підлог у виробничих,
складських і підсобних приміщеннях (включаючи хімічну про-
мисловість), авіаційних ангарах тощо. Ceresit CF 95 може на-
носитися як фінішний шар на поліуретанові покриття, що са-
мовирівнюються, та експлуатуватися в умовах значної інтен-
сивності механічних навантажень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поліуретанове покриття, що самовирівнюється та служить ос-
новою для нанесення фінішного покриття Ceresit CF 95, по-
винне бути очищене від пилу, бруду, масляних, бітумних та
інших плям, що знижують адгезію. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Поліуретанове покриття Ceresit CF 95 постачається у вигляді
двох компонентів, кожен в окремій ємності. Компоненти A
(основний) і В (затверджувач) перед застосуванням необхід-
но змішати у співвідношенні 10:4 за масою, використовуючи
електроміксер. Використовується весь вміст обох банок.
Одержаний після змішування склад можна наносити за до-
помогою шпателя. 
Поверхню свіжоукладеного розчину необхідно захищати від
дії води протягом 8–10 годин.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-
пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Під час
роботи необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння ґрунтовки в очі негайно промити їх во-
дою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріа-
лом слід користуватися діючою нормативною документа-
цією з улаштування поліуретанових покриттів підлог. У ви-
падку використання матеріалу в умовах, не зазначених 
у технічному описі, слід самостійно провести тестові ви-
пробування або звернутися за консультацією до виробни-
ка (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи. 

УПАКОВКА
Поліуретанове покриття Ceresit CF 95 фасується у металеві
банки по 12 кг (основний компонент А) та у металеві банки
по 4,8 кг (затверджувач, компонент В).

CF 95
Поліуретанове покриття 
для промислових підлог
всередині приміщень
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                            затверджувач на полімерній

основі. Основний компонент
складається з суміші простого
поліефіру та поліефірної смо-
ли, пігментів і наповнювачів

Колір:                                            кольори RAL
Густина (+25 °C)                матове       напівматове       глянц.
Основний компонент     1,13 г/см3     1,10 г/см3     1,10 г/см3

Суміш                                 1,14 г/см3     1,15 г/см3     1,16 г/см3

В’язкість (+25 °C)               матове       напівматове       глянц.
Основний компонент        28 сек.            21 сек.           15 сек.
Суміш                                     30 сек.            23 сек.           20 сек.

Пропорція змішування:             смола:затверджувач = 10:4
Час використання:                      +30 °C – близько 20 хвилин
                                                         +20 °C – близько 25 хвилин
                                                         +10 °C – близько 35 хвилин
Температура основи:                 від +5 °C до + 30 °C
Життєздатність:                            більше 8 годин
Висихання при вологості 60%
та температурі +23 °C:            5–6 годин
Твердість по Герберту:              через 10 днів – 105 секунд

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність поліуретанового покриття
Ceresit CF 95 зазначеним технічним характеристикам при ви-
конаннi правил транспортування, зберiгання та використан-
ня, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не несе вi-
дповiдальностi за неправильне використання матерiалу, а та-
кож за його застосування в iнших цiлях та умовах, не перед-
бачених цим технiчним описом. Із моменту появи цього тех-
нічного опису всі попередні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  нековзне
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд
  двокомпонентне
  стійке до ультрафіолетового 
випромінювання

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Двокомпонентне поліуретанове покриття Ceresit CF 96 при-
значене для улаштування покриттів підлог на автостоянках,
об’єктах хімічної промисловості, у виробничих і складських
приміщеннях, авіаційних ангарах, водоочисних станціях то-
що. Ceresit CF 96 може наноситися як фінішний шар на поліу-
ретанові покриття, що самовирівнюються, та експлуатуватися
в умовах значної інтенсивності механічних навантажень та
ультрафіолетового випромінювання.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поліуретанове покриття Ceresit CF 96, що самовирівнюється
та служить основою для нанесення фінішного покриття, по-
винне бути очищеним від пилу, бруду, масляних, бітумних та
інших плям, що знижують адгезію. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Поліуретанове покриття Ceresit CF 96 постачається у вигляді
двох компонентів, кожен в окремій ємності. Компоненти A
(основний) і В (затверджувач) перед застосуванням необхід-
но змішати у співвідношенні 10:3 за масою, використовуючи
електроміксер. Використовується весь вміст обох банок.
Одержаний після змішування склад можна наносити за допо-
могою шпателя. 
Поверхню свіжоукладеного розчину необхідно захищати від
дії води протягом 8–10 годин.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі вищезазначені рекомендації ефективні при тем-

пературі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших
умовах технологічні параметри можуть змінюватись. Під час
роботи необхідно захищати очі та шкіру. У випадку
потрапляння продукту в очі негайно промити їх во-
дою та звернутися за консультацією до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з улаштування поліуретанових покриттів підлог. У випадку
використання матеріалу в умовах, не зазначених у технічно-
му описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консульта-цією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при темпе-
ратурі від +5 °C до +35 °C – 12 місяців від дати виготовлення,
зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

CF 96
Поліуретанове покриття 
для промислових підлог 
всередині та зовні приміщень
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УПАКОВКА
Поліуретанове покриття Ceresit CF 96 фасується у металеві
банки по 12 кг (основний компонент А) та у металеві банки
по 3,6 кг (затверджувач, компонент В).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                            затверджувач на полімерній

основі. Основний компонент
складається з суміші простого
поліефіру та поліефірної 
смоли, пігментів і наповнювачів

Колір:                                             кольори RAL
Густина (+25 °C)
Основний компонент:               1,27 г/см3

Суміш:                                            1,22 г/см3

В'язкість (+25 °С) матове напівматове
Основний компонент 30 ± 5 сек. 25 ± 5 сек.
Суміш 50 сек.

Пропорція змішування:            смола:затверджувач = 10:3
Температура основи:                від +5 °C до +30 °C
Життєздатність:                           більше 8 годин
Висихання при вологості 
60% та температурі +23 °C:    24 години
Твердість по Герберту:              через 10 днів – 30 секунд

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність поліуретанового покриття
Ceresit CF 96 зазначеним технічним характеристикам при ви-
конаннi правил транспортування, зберiгання та використан-
ня, наведених у цьому технiчному описi. Виробник не несе вi-
дповiдальностi за неправильне використання матерiалу, а та-
кож за його застосування в iнших цiлях та умовах, не перед-
бачених цим технiчним описом. Із моменту появи цього тех-
нічного опису всі попередні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  двокомпонентне
  стійке до УФ-випромінювання
  низька в’язкість
  легко наноситься
  висока механічна стійкість
  зносостійке

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ceresit CF 97 – це двокомпонентне водорозчинне покриття
на основі поліуретану, стійке до УФ-випромінювання, від-
значається низькою в’язкістю, може постачатися в прозоро-
му або зафарбованому вигляді. Ceresit CF 97 завдяки своїй
низькій в’язкості може з легкістю проникати в матеріал ос-
нови, що фарбується. Він має високі адгезійні властивості на
поверхнях з низькою абсорбуючою здатністю. Продукт лег-
ко наноситься й очищається з інструменту. Стійкий до пріс-
ної води, морської води та стічних вод (залежно від товщини
шару). Продукт також стійкий до мінерального масла, зма-
щувальних матеріалів, бензину, більшості розведених кис-
лот і основ, розчинів солей. Продукт відзначається високою
стійкістю до ультрафіолету та погодних змін. Захисний шар
Ceresit CF 97 має високу механічну стійкість і після повного
затвердіння збільшує зносостійкість і стійкість до подряпин
обробленої поверхні. Ceresit CF 97 можна застосовувати як
всередині, так і зовні приміщень, безпосередньо на належ-
ним чином оброблену ґрунтовкою бетонну поверхню або
на самовирівнювальні полімерні покриття, такі як поліуре-
тан, епоксидні та інші схожі матеріали.
Можна наносити на самовирівнювальні поліуретанові по-
криття, наприклад, Ceresit CF 91.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Перед початком робіт необхідно перевірити міцність і несучу
здатність поверхні. Бетонну поверхню слід очистити від пилу,
штукатурки, бруду та видалити неміцні ділянки. Поверхню
піддають піскоструминній обробці (чи подібній) або очища-
ють механічним шліфуванням, потім пилососом. Така підго-
товка забезпечить адгезію, шорсткість і абсорбуючу здат-
ність поверхні. Механічне шліфування необхідне для підго-
товки поверхні з високою щільністю (вакуум-бетон або роз-
чин з поверхневим зміцненням). На поверхнях, які містять ок-
сид магнію, необхідно видалити шар воску або масла. Після
підготовки поверхні її когезійна міцність повинна бути на рів-
ні 1,5 Н/мм2 (мінімальне значення – 1,0 Н/мм2). Вологість не
повинна перевищувати 4% для підлог на основі бетону.
Залишкова вологість в ангідритових розчинах повинна бути
нижче 1%. Можна скоротити час очікування перед нанесен-
ням покриття шляхом використання відповідних ґрунтовок
(профіль Basic або профіль PLUS) для бетонних основ із за-
лишковою вологістю. Температура основи повинна бути хо-

ча б на 3 °С вища за точку роси. Оброб лені поверхні повин-
ні бути захищені від негативного тиску води, який може бути
в основі. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CF 97 упакований у дві окремі банки: компонент А
(смола) і компонент В (затверджувач) відповідно до про-
порції їхнього змішування. Вміст контейнера В повністю ви-
ливають в контейнер А. Для отримання однорідної суміші їх
потрібно змішати електричним міксером на невеликій швид-
кості (300 обертів за хвилину). Матеріал з дна та стінок
контейнера також необхідно розмішати. Через 3 хвилини
змішування у суміші повинні бути однорідні структура та ко-
лір. Змішаний матеріал не використовують безпосередньо з
оригінального контейнера. Суміш потрібно перемістити в ін-
ший чистий контейнер і перемішати знову протягом ще од-
нієї хвилини. Температура основи повинна бути від +15 °С
до +25 °С.

ЗАСТОСУВАННЯ
Замішаний Ceresit CF 97 наносять на приготовлену поверхню
за допомогою скребка з гумовою насадкою або валиком.
Найкращий результат досягається за умови використання ва-
ликів для лакування паркету, які призначені спеціально для
диспергованих у воді систем та не залишають ниток. Також
можна наносити за допомогою відповідної системи розпилю-
вання. Щоб не залишати слідів нанесення «навхлистом», че-
рез 8–10 хвилин необхідно знову прокатати поверхню вали-
ком, в іншому випадку буде видно сліди валика. Якщо час на-
несення наступного шару перевищено або матеріал нано-
ситься на старі покриття чи на відновлені поверхні, рекомен-
дується перед нанесенням відшліфувати поверхню. Кількість
використаної суміші – 100–150 г/м2 на одне нанесення, од-

CF 97
Дисперсійне поліуретанове покриття
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нак, ця величина може відрізнятися залежно від властивостей
основи. Для того, щоб покращити зовнішній вигляд, механічні
та хімічні характеристики продукту, необхідно нанести дру-
гий шар суміші (з урахуванням часу нанесення наступного
шару). Витрата на цей шар складає також 100–150 г/м2. Не
слід надмірно використовувати матеріал, оскільки може від-
бутися піноутворення.
Крім температури навколишнього середовища, слід також
враховувати температуру основи. При низькій температурі
хімічні реакції проходять повільніше. У такому разі час нане-
сення наступного шару і час для відкриття руху пішоходів
збільшуються. Більше того, збільшиться також витрата на
квад ратний метр внаслідок збільшення в’язкості суміші. У ви-
падках, коли температура навколишнього середовища висо-
ка, хімічна реакція проходить швидше і, як результат, робо-
чий час скорочується. Також під час нанесення слід врахову-
вати відносну вологість повітря. Для того, щоб Ceresit CF 97
повністю затвердів, середня температура основи не повинна
бути нижчою за температуру навколишнього середовища.
Після нанесення матеріалу поверхню необхідно берегти від
прямого контакту з водою протягом 24 годин (при температу-
рі +23 °С і вологості повітря 50%). Якщо на поверхні основи
потрапила вода, може відбутися спінювання.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі від +5 °С до +30 °С
та відносній вологості повітря не вище 85%. Усі вищезазначе-
ні рекомендації ефек тивні при температурі +23 °С та віднос-

ній вологості повітря 50%. В інших умовах технологічні пара-
метри можуть змінюватися. Під час роботи необхідно за-
хищати очі та шкіру. У випадку потрапляння про-
дукту в очі негайно промити їх водою та звернутися
за консультацією до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з улаштування поліуретанових покриттів підлог. У випадку ви-
користання матеріалу в умовах, не зазначених у технічному
описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при темпера-
турі від +15 °С до +25 °С – 6 місяців від дати виготовлення, за-
значеної на упаковці. Берегти від дії прямих сонячних променів.
Берегти від заморожування!

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Дисперсійне поліуретанове покриття Ceresit CF 97 фасується
у металеві відра по 4 кг (компонент А), 0,8 кг (компонент В).

Пропорція змішування:      5:1 (за масою)
Життєздатність:                     приблизно 6 год 
                                                  (5 кг упаковка) при +20 °C
Час нанесення 2-го шару: мінімум 24 год, 
                                                  максимум 48 год (при +20 °C)
Час висихання:
- 150 мм товщина 

мокрої плівки:                    сухий дотик – приблизно 1 год
- вологість повітря 50%:    відкрито для руху – приблизно

                                               6–8 год
Повне затвердіння:              7 днів при +20 °C
Температура нанесення:    від +5 °C до +30 °C
Допустима відносна 
вологість повітря:                  40–85%
Колiр:                                       прозорий
                                                  кольори RAL/за вимогою
Поверхня:                               напівматова
Витрата:                                  100–150 г/м2

Очищення інструментів:     відповідними чистячими засобами

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 97 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил транспор-
тування, зберiгання та використання, наведених у цьому тех-
нiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за непра-
вильне використання матерiалу, а також за його застосуван-
ня в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним
описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попе-
редні описи вважати недійсними.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип зв’язувального матеріалу: поліуретан
Густина (25 °C) (DIN 53217): прозорий, г/см3 мат. напівмат. глянець

основний компонент: 1,02 ± 0,05 1,01 ± 0,05
суміш: 1,04 ± 0,05 1,03 ± 0,05
зафарбований, г/см3 мат. напівмат. глянец
основний компонент: 1,03 ± 0,05 1,08 ± 0,05 1,18 ± 0,05
суміш (залежно від кольору): 1,04 ± 0,05 1,09 ± 0,05 1,17 ± 0,05

В’язкість (25 °C): прозорий, mPas мат. напівмат. глянець
основний компонент: 300 ± 80 150 ± 50
суміш: 600 ± 80 330 ± 50
зафарбований, mPas мат. напівмат. глянець
основний компонент: 400 ± 250 750 ± 250 700 ± 250
суміш (залежно від кольору): 750 ± 250 1650 ± 250 1300 ± 250



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  забезпечує непроникну для рідин
плівку

  забезпечує легкий догляд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Епоксидне самовирівнююче покриття для промислової підло-
ги Ceresit CF 98 – це двокомпонентне покриття на основі
епоксидної смоли без вмісту розчинника. Має високу адгезію
до поверхні бетону при використанні разом з закріплюючою
епоксидною ґрунтовкою (наприклад, Ceresit CF 87). Покриття
стійке до дії хімічних речовин і має високі характеристики
міцності (стискання, вигин, розрив). Може безпечно застосо-
вуватись всередині приміщень та в закритих приміщеннях.
Ефективне для облаштування підлоги у виставкових залах,
ресторанах, офісах, торгових центрах, автомобільних паркін-
гах, виробничих теплицях, лікувальних установах; для облаш-
тування промислових підлог в різних галузях промисловості. 
Ceresit CF 98 є частиною конструкції підлоги та елементом
системи, яка детально описана в технічній документації. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Неміцні ділянки основи необхідно видалити та закласти ре-
монтною сумішшю, жирні плями та інші забруднення також
мають бути видалені. Потім вся поверхня обробляється ґрун-
товкою Ceresit CF 87. Вологість матеріалу основи має бути не
більше 5%, а температура поверхні – не менше +3 °С.
Міцність мінеральних основ має бути не менше 25 МПа, а ко-
гезійна міцність поверхневого шару – не менше 1,5 МПа.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CF 98 постачається в трьох окремих банках.
Затверджувач (В) повністю виливають в банку з основним
компонентом (А). Змішування двох компонентів можна про-
водити за допомогою електричного міксера, наприклад, мі-
шалки, прикріпленої до перфоратора. Після отримання одно-

рідної маси в суміш додають кварцевий пісок (С) і ретельно
перемішують. Матеріал наносять за допомогою зубчатого
шпателя. Після нанесення покриття на поверхню його необ-
хідно прокатати голчатим валиком, щоб випустити бульбаш-
ки повітря і сприяти вирівнюванню. Оброблену поверхню не-
обхідно захищати від попадання води не менше 8–10 годин. 
Якщо планується наносити декілька шарів Ceresit CF 98, між
нанесенням шарів витримують час 6–24 годин. У випадку, як-
що технологічна перерва перевищила 24 години, поверхні
додають шорсткості шляхом зачищення наждачним папером
або абразивною губкою.

ПРИМІТКИ
Готову суміш необхідно використовувати протягом терміну
життєздатності, інакше відбудеться незворотний процес за-
твердіння продукту. Всі інструменти одразу після використан-
ня необхідно очистити. Рекомендується використовувати за-
хисні рукавиці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріалом
слід користуватися діючою нормативною документацією 
з улаштування епоксидних покриттів підлоги. У випадку ви-
користання матеріалу в умовах, не зазначених у технічному
описі, слід самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при темпе-
ратурі не менше +5 °С – 12 місяців від дати виготовлення, за-
значеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Комплект епоксидного покриття Ceresit СF 98 фасується в ме-
талеві банки: основний компонент (А) – 12 кг, затверджувач
(В) – 3 кг, кварцевий пісок (С) – 10 кг. 
Загальна вага комплекту – 25 кг.

CF 98
Епоксидне самовирівнююче 
покриття для промислової підлоги
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСИКИ
Колір:                                      основні кольори за каталогом ко-

льорів RAL
Життєздатність:                    35 ± 5 хвилин
Затвердіння:                          залежно від відносної вологості

повітря і температури основи – 12
годин (повне затвердіння – через
7 днів)

Твердість по Шору D:         80 ± 5
Густина суміші (20 °С):     1,80 ± 0,05 г/см3

Термостійкість:                      вологі умови – 80 °С, 
                                                 сухі умови – 120 °С
Міцність на стискання:       40–45 Н/мм2

Міцність на розрив:            15–20 Н/мм2

Відносне видовження:        0,8–1,0%
Міцність на вигин:                10–12 Н/мм2

Е-модуль:                               18–20 Н/мм2

Зносостійкість:                      30 Табер
Витрата:                                 1,80 кг/м2 на 1 мм
                                                 (рекомендована товщина – 2 мм)

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Хімічний продукт: Стійкість:
Сірчана кислота (10%) 3
Сірчана кислота (20%) 3
Соляна кислота (10%) 3
Соляна кислота (20%) 3
Азотна кислота (10%) 3
Азотна кислота (20%) 3
Оцтова кислота (10%) 2
Оцтова кислота (20%) 1
Мурашина кислота (10%) 2–1
Мурашина кислота (20%) 1
Молочна кислота (10%) 2–1
Молочна кислота (20%) 1
Ксилол 3
Бензин-розчинник 2
Етанол 2

Позначення: 3 – стійке
2 – обмежено стійке 
1 – нестійке

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit СF 98 зазначеним
технічним характеристикам при виконаннi правил зберiган-
ня та використання, наведених у цьому технiчному описi.
Виробник не несе вiдповiдальностi за неправильне викорис-
тання матерiалу, а також за його застосування в iнших цiлях
та умовах, не передбачених цим технiчним описом. Із мо-
менту появи цього технічного опису всі попередні описи вва-
жати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  еластичне
  зносостійке
  хімічно стійке
  нековзне
  створює непроникну для рідин плівку
  забезпечує легкий догляд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Епоксидне самовирівнююче покриття для промислової підлоги
Ceresit CF 99 – це двокомпонентне електропровідне самови-
рівнююче покриття на основі епоксидної смоли без вмісту роз-
чинника. Забезпечує високу адгезію до бетону на заґрунтова-
ній поверхні (наприклад, за допомогою ґрунтовки Ceresit CF
87). Покриття на основі Ceresit CF 99 забезпечує високу стій-
кість до дії хімічних речовин, а також має антистатичні власти-
вості. Електропровідні властивості покриття дозволяють зніма-
ти статичні електричні заряди з поверхні. Характеристики міц-
ності покриття забезпечують стійкість до стирання та дії меха-
нічних навантажень. Покриття застосовується у всіх приміщен-
нях, до яких висуваються вимоги з електростатики: заводи з ви-
робництва електричних і електронних приладів, ангари для лі-
таків, автомобілебудівні заводи, медичні, діагностичні та опе-
раційні приміщення, художні майстерні, а також інші примі-
щення промислового і громадського призначення, склади, тор-
гові зали та ін. Ceresit CF 99 наноситься на міцні бетонні осно-
ви, основи з природного каменю та ін. матеріали з високою
міцністю.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Неміцні ділянки основи необхідно видалити і заповнити ре-
монтною сумішшю, жирні плями та інші забруднення також
мають бути видалені. Потім вся поверхня обробляється ґрун-
товкою Ceresit CF 87. Вологість матеріалу основи має бути не
більше 5%, а температура поверхні – не менше +3 °С.
На оброблену ґрунтовкою поверхню укладають мідні стріч-
ки, утворюючи решітку 0,5 х 0,5 м. Всі стрічки повинні торка-
тися одна одної, щоб забезпечити ефективне електричне
з'єднання. Один кінець мідної стрічки під'єднують до лінії за-
землення будівлі. 
Міцність основи має бути не менше 25 МПа, а когезійна міц-
ність поверхневого шару – не менше 1,5 МПа.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CF 99 постачається в трьох окремих банках.
Затверджувач (В) повністю виливають в банку з основним
компонентом (А). Змішування двох компонентів можна
проводити за допомогою електричного міксера, наприк-
лад, мішалки, прикріпленої до перфоратора. Після отри-
мання однорідної маси в суміш додають кварцовий пісок
(С) і ретельно перемішують. Матеріал наносять за допомо-
гою зубчатого шпателя. Після нанесення покриття на по-
верхню по ньому необхідно пройтися голчатим валиком,
щоб видалити бульбашки повітря і сприяти вирівнюванню.
Оброблену поверхню необхідно берегти від попадання во-
ди не менше 8–10 годин. 
Якщо планується наносити декілька шарів Ceresit CF 99, між
нанесенням шарів витримують час 6–24 годин. У випадку,
якщо технологічна перерва перевищила 24 години, повер-
хні додають шорсткості шляхом зачищення наждачним па-
пером або абразивною губкою.

ПРИМІТКИ
Готову суміш необхідно використовувати протягом терміну
життєздатності, інакше відбудеться необоротний процес за-
твердіння продукту. Усі інструменти одразу після викорис-
тання необхідно очистити. Рекомендується використовувати
захисні рукавиці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Окрім вищенаведеної інформації, при роботі з матеріа-
лом слід користуватися діючою нормативною документа-
цією з облаштування епоксидних покриттів підлоги. У ви-
падку використання матеріалу в умовах, не зазначених 
у технічному описі, слід самостійно провести тестові ви-
пробування або звернутися за консультацією до виробни-
ка (імпортера). 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях при темпе-
ратурі не менше +5 °С – 12 місяців від дати виготовлення, за-
значеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

CF 99
Антистатичне епоксидне 
самовирівнююче покриття 
для промислових підлог
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УПАКОВКА
Епоксидне покриття Ceresit СF 99 випускається: компонент
А – в металевих банках по 12 кг, компонент В – по 3 кг,
компонент С – по 10 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір:                                      більшість сірих кольорів, 

декілька особливих кольорів 
Пропорція змішування:      А/В/С = 12/3/10
Життєздатність:                    35 ± 5 хвилин
Затвердіння:                          залежно від відносної вологості

повітря та температури основи –
12 годин (повне затвердіння 
через 7 днів)

Твердість по Шору D:         80 ± 5
Електропровідність:             106 Ом
Густина суміші (23 °С):     1,80 ± 0,05 г/см2

Термостійкість:                      вологі умови – 80 °С,
                                                 сухі умови – 120 °С
Міцність на стискання:       40–45 Н/мм2

Міцність на розрив:            15–20 Н/мм2

Відносне видовження:        0,8–1,0%
Міцність на вигин:                10–12 Н/мм2

Е-модуль:                               18–20 Н/мм2

Зносостійкість:                      30 Табер
Витрата:                                 1,80 кг/м3 на 1 мм
                                                 (рекомендована товщина – 2 мм)

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Хімічний продукт: Стійкість:
Сірчана кислота (10%) 3
Сірчана кислота (20%) 3
Соляна кислота (10%) 3
Соляна кислота (20%) 3
Азотна кислота (10%) 3
Азотна кислота (20%) 3
Оцтова кислота (10%) 2
Оцтова кислота (20%) 1
Мурашина кислота (10%) 2–1
Мурашина кислота (20%) 1
Молочна кислота (10%) 2–1
Молочна кислота (20%) 1
Ксилол 3
Бензин-розчинник 2
Етанол 2

Позначення: 3 – стійке
2 – обмежено стійке 
1 – нестійке

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність епоксидного покриття
Ceresit СF 99 зазначеним технічним характеристикам при ви-
конаннi правил зберiгання та використання, наведених у цьо-
му технiчному описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за не-
правильне використання матерiалу, а також за його застосу-
вання в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiч-
ним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі по-
передні описи вважати недійсними.



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  швидко твердіє (технологічне 
пересування по поверхні 
можливе через 6 годин)

  стійка до помірних механічних 
впливів

  висока адгезія до основи
  зручна та простау використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CN 83 призначена для ремонту міцних бетон-
них і це ментно-піщаних основ, що не деформуються, усере-
дині та зовні споруд (товщина шару від 5 до 35 мм).
Застосовується для ремонту стяжок, у тому числі під нахилом,
сходових маршів і майданчиків, рамп, бордюрних плит.
Поверхні з Ceresit CN 83 можуть бути пофарбовані спеціаль-
ними фарбами для бетону та виконувати функції підлогових
покриттів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бу-
ти сухою та міцною, без явних ознак руйнування. Перед за-
стосуванням розчинової суміші основу слід очистити від пилу,
напливів, масляних плям  та інших речовин, що знижують ад-
гезію розчину до основи. Усі слабкі ділянки основи слід вида-
лити. Тріщини розшити та поглибити механічним шляхом на
глибину 1/2 товщини основи та ширину 5 мм, заґрунтувати
Ceresit СТ 17 та заповнити розчином Ceresit CN 83. На гладкі
та дуже щільні основи перед укладанням Ceresit CN 83 слід
нанести адгезійний шар (0,07 мас. частини Ceresit CC 83 +
0,14 мас. частини води + 1 мас. частина Ceresit CN 83).

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,12–0,13 л води на 1 кг су-
хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькооборотного дриля з насадкою
або мішалки. Суху суміш поступово додавати у воду, перемі-
шуючи розчин. Потім витримати розчинову суміш 5 хвилин,
після чого знову перемішати. Використовувати розчинову су-
міш можна протягом 30 хвилин з моменту приготування.
Приготовлену розчинову суміш укласти на підготовлену ос-
нову. Після укладання розчинової суміші необхідно рівномір-

но розподілити її за допомогою рейки-правила, віброрейки
чи напівтерка. Остаточне вирівнювання та загладжування
слід виконати за допомогою пластикової/пінополістирольної
терки або іншого інструмента. 
При перервах у роботі більш ніж на 40 хвилин інструменти
слід промивати водою та очищати від розчинової суміші.
Після затвердіння розчин можна видалити тільки механічним
шляхом. За нормальних кліматичних умов (температура
+20 ± 2 °C та відносна вологість повітря 55 ± 5%) через 6 го-
дин можливе технологічне пересування по поверхні.
Необхідно уникати швидкого висихання шару розчину та за
необхідності зволожувати його методом розпилення.
Керамічну плитку можна укладати через 24 години, покрит-
тя з інших матеріалів – через 72 години. Фарбування дозво-
ляється проводити тільки через 7 діб.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. Усі вищенаведені рекомендації ефективні при темпе-
ратурі +20 ± 2 °C та відносній вологості повітря 55 ± 5%. В ін-
ших умовах технологічні параметри можуть змінюватися.
Суміш Ceresit CN 83 містить цемент і при взаємодії 
з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи не-
обхідно захищати очі та шкіру. У випадку потрап -
ляння суміші в очі слід терміново промити їх водою
та звернутися за допомогою до лікаря.

СN 83
Швидкотвердіюча суміш
Для термінового ремонту бетонних і цементно-піщаних основ
усередині та зовні споруд (товщина шару від 5 до 35 мм).
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
На основах, що мають деформаційні шви, необхідно викону-
вати їх дублювання. Крім поданої вище інформації про спо-
соби застосування матеріалу, при роботі з ним слід керувати-
ся чинними нормативними документами на улаштування під-
лог. У випадку використання матеріалу в умовах, що не роз-
глянуті у даному технічному описі, необхідно самостійно про-
вести тестові випробування або звернутися за консультацією
до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СN 83 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                          суміш цементів із мінеральними

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші:                   3,0–3,2 л води 
                                                      на 25 кг сухої суміші 
Час використання
розчинової суміші:                   до 30 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші:                   від +5 °C до +30 °C
Готовність розчину 
для технологічного 
пересування:                             через 6 годин
Улаштування покриттів: 
- з кераміки:                              через 24 години
- з інших матеріалів:               через 72 години
Готовність до фарбування:    через 7 діб
Межа міцності (через 28 діб) на:
- розтяг при згині:                    не менше 5 МПа
- стискання:                                не менше 35 МПа
Усадка:                                        не більше 1,2 мм/м
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови):          не менше 2 МПа
Морозостійкість:                      не менше 75 циклів
Витрата* сухої суміші:           приблизно 2,0 кг/м2

                                                      на 1 мм шару
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CN 83 Ц.1.РМ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CN 83 вказа-
ним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення,
що наведені в даному описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання матеріалу, а також за
його застосування в інших цілях та умовах, що не передба-
чені даним описом. Із моменту появи даного технічного опи-
су всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  легко вирівнюється за допомогою
звичайних інструментів

  стійка до помірних механічних 
впливів 

  висока адгезія до основи 
  стійка до утворення щілин
  можливе нанесення на гідро-, 
тепло-, звукоізоляційні шари

  зручна і проста у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CN 178 призначена для улаштування стяжок
підлоги на жорсткій основі, товщиною шару від 15 мм. Суміш
може вкладатися на розділюючий шар (гідроізоляція, тепло-,
звукоізоляція), у цьому випадку товщина шару повинна роз-
раховуватися залежно від жорсткості тепло-, звукоізоляцій-
ного матеріалу і ступеня впливу механічних навантажень, мі-
німальний шар має бути не менше 40 мм. Суміш застосову-
ється для вирівнювання і ремонту існуючих бетонних і цемен-
тно-піщаних стяжок, а також бетонних основ. На шар Ceresit
СN 178 можна накладати суміші Ceresit CN 69, Ceresit CN
72, Thomsit DD, Thomsit DX, Thomsit DG, що самі розтікаються.
Технологічні властивості розчинової суміші Ceresit CN 178
дозволяють підготувати її поверхню під укладання облицю-
вальної плитки, ковроліну, лінолеуму або фарбування без
нанесення самовирівнювальних шарів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути
сухою й міцною, не мати явних ознак руйнування. Перед за-
стосуванням суміші основу необхідно очистити від пилу, бруду,
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчи-
ну до основи. Усі неміцні ділянки потрібно видалити. Тріщини
розшити і поглибити механічним шляхом на глибину 1/2 тов-
щини основи і шириною 5 мм, загрунтувати Ceresit СТ 17 і за-
повнити розчиновою сумішшю Ceresit CN 178. За товщини ша-
ру стяжки від 15 до 40 мм основу потрібно заґрунтувати по-

вністю. За товщини шару понад 40 мм основу очистити від ре-
човин, які знижують адгезію, і зволожити, після чого укласти
шар Ceresit CN 178. При влаштуванні плаваючих стяжок на
розділюючому шарі товщина шару має бути не меншою 40 мм.
Укладання Ceresit CN 178 на ґрунтовку потрібно здійснювати
не раніше, ніж через 4 години після її нанесення.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) із розрахунку: для пластичної консистен-
ції – 2,75 л води на 25 кг сухої суміші, для рухливої консис-
тенції – 3,25–3,50 л води на 25 кг сухої суміші. Слід змішу-
вати її до отримання однорідної маси без грудок за допомо-
гою низькообертового дриля з насадкою або за допомогою
мішалки. Суху суміш слід поступово додавати у воду. Потім
розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чого знову пере-
мішати. Застосування розчинової суміші можливе протягом
20 хвилин від моменту приготування. Готову розчинову суміш
укласти на підготовану основу. Після вкладання розчинової
суміші потрібно здійснити її рівномірний розподіл і вирівню-
вання за допомогою рейки-правила, напівтерки або іншого ін-
струменту. Остоточне вирівнювання і загладжування під фар-

CN 178
Легковирівнювальна суміш
Для улаштування стяжок підлоги всередині та зовні будівель
(товщина шару від 15 до 80 мм).
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бування, облицювання або вкладання ковроліну, лінолеуму
виконати за допомогою пластикової, пінополістирольної тер-
ки або інших інструментів. 
При перервах у роботі більше ніж на 20 хвилин інструменти
потрібно промити водою і очистити від розчинової суміші.
Затверділий розчин можна видалити тільки механічним
шляхом. За нормальних кліматичних умов (температура
+20 °C і відносна вологість повітря 60%) технологічне пере-
сування поверхнею можливе через 8 годин при товщині ша-
ру до 40 мм. Шар розчину потрібно оберігати від швидкого
висихання і за необхідності зволожувати шляхом розпилю-
вання води. Керамічну плитку, лінолеум і ковролін можна
укладати через 72 години, фарбувати при товщині шару до
40 мм – через 7 діб.

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від +5 °C
до +30 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при тем-
пературі +20 ± 2 °C і відносній вологості повітря 55 ± 5%. В ін-
ших умовах технологічні параметри можуть змінитися. Суміш
Ceresit CN 178 містить цемент, і при взаємодії з во-
дою дає лужну реакцію, тому при роботі необхідно
берегти очі і шкіру. У разі потрапляння суміші в очі,
необхідно негайно промити їх водою і звернутися
за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На площах більше ніж 30 м2 у покриттях із суміші Ceresit CN 178
потрібно виконувати деформаційні шви. На основах з такими
швами їх необхідно продублювати. Крім вищевикладеної інфор-
мації про спосіб застосування матеріалу, при роботі з ним варто
керуватися чинними нормативними документами щодо улашту-
вання підлог. У випадку використання матеріалу в умовах, що не
розглядаються в цьому технічному описі, необхідно самостійно
провести випробування або звернутися за консультацією до ви-
робника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці, у сухих приміщеннях 12 місяців
від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СN 178 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                                суміш цементів з мінеральними

наповнювачами та органічними
добавками

Витрати води для приготування 
розчинової суміші:
- для пластичної консистенції:   2,75 л води 
                                                            на 25 кг сухої суміші
- для рухливої консистенції:       3,25–3,50 л води 
                                                            на 25 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші:                        до 20 хвилин
Температура основи:                   від +5 °C до +30 °C
Готовність до технологічного
пересування:                                   8 годин (товщина шару 
                                                            до 40 мм)
Межа міцності (через 28 діб)* на:
- розтягування при згині:             не менше 5 МПа
- стискання:                                      не менше 35 МПа
*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-126:2011. Допускається
перевищення вказаного значення.

Усадка:                                             не більше 2 мм/м
Влаштування покриттів з кераміки, 
лінолеуму, ковроліну:                  через 72 години
Фарбування:                                   через 7 діб
Витрати** суміші:                          близько 2,0 кг/м2

                                                            на 1 мм товщини шару
**Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CN 178 Ц.2.СТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CN 178 зазна-
ченим технічним характеристикам при дотриманні правил
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, на-
ведених в описі. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його використан-
ня в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним
описом.  Із моменту появи даного технічного опису всі попе-
редні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

легко вирівнюється за допомогою зви-
чайних інструментів
стійка до утворення тріщин
висока адгезія до основи 
зручна і проста у використанні 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Легковирівнювальна стяжка Ceresit CN 278 призначена для
улаштування стяжок підлоги на жорсткій основі (товщина ша-
ру від 15 мм). Ceresit CN 278 може укладатися на розділю-
вальний шар (гідро-, тепло-, звукоізоляція). У цьому випадку
товщина шару повинна розраховуватися залежно від жор-
сткості тепло-/зву ко  ізоляційного матеріалу та ступеня впливу
механічних навантажень (мінімальний шар має бути не мен-
ше 40 мм). Ceresit CN 278 застосовується для вирівнювання
та ремонту існуючих бетонних та цементно-піщаних стяжок.
На шар Ceresit СN 278 можна вкладати суміші Ceresit CN 69
та Ceresit CN 72, що самі розтікаються. Технологічні власти-
вості розчинової суміші Ceresit CN 278 дозволяють підготува-
ти її поверхню під укладання облицювальної плитки, ковролі-
ну та лінолеуму. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бу-
ти сухою та міцною, без явних ознак руйнування. Перед за-
стосуванням суміші основу необхідно очистити від пилу, бру-
ду, масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію
розчину до основи. Усі неміцні ділянки основи потрібно вида-
лити. Тріщини розшити та поглибити механічним шляхом на
глибину 1/2 товщини основи та ширину до 5 мм, обробити
ґрунтовкою Ceresit СТ 17 та заповнити розчиновою сумішшю
Ceresit CN 278. Після цього основу потрібно повністю заґрун-
тувати ґрунтовкою Ceresit СТ 17. Укладати Ceresit CN 278 на
ґрунтовку слід не раніше ніж через 4 години після її нанесен-
ня. При влаштуванні плаваючих стяжок на розділювальному
шарі товщина шару має бути не менше 40 мм.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) із розрахунку 0,12–0,14 л води на 1 кг су-
хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою
або мішалки. Суху суміш слід поступово додавати у воду.
Потім витримати розчинову суміш 5 хвилин, після чого знову
перемішати. Застосування розчинової суміші можливе протя-
гом 60 хвилин від моменту приготування. Готову розчинову
суміш укласти на підготовану основу. Після укладання суміші
потрібно рівномірно розподілити її та вирівняти за допомо-
гою рейки-правила, напівтерка або іншого інструмента. 
При перервах у роботі більше ніж на 60 хвилин інструменти
потрібно промивати водою та очищати від розчинової сумі-
ші. Затверділий розчин можна видалити тільки механічним
шляхом. За нормальних кліматичних умов (температура
+20 ± 2 °C та відносна вологість повітря 55 ± 5%) техноло-
гічне пересування по поверхні можливе через 24 години
при товщині шару до 40 мм. Шар розчину потрібно берегти
від швидкого висихання та за необхідності зволожувати
шляхом розпилювання води. Керамічну плитку та ковролін

CN 278
Легковирівнювальна стяжка
Для улаштування стяжок підлоги всередині будівель 
(товщина шару від 15 до 50 мм).
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можна укладати через 7 діб за умови, що вологість стяжки
становить не більше 4% (для лінолеуму – не більше 3%).

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На площах більше ніж 20 м2 у покриттях із суміші Ceresit CN 278
потрібно виконувати деформаційні шви. На основах із такими
швами останні необхідно дуб лювати.
Крім вищевикладеної інформації про спосіб застосування ма-
теріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними норматив-
ними документами на улаштування підлог. У разі використан-
ня матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому технічному
описі, необхідно самостійно провести випробування або
звернутися за консульта цією до виробника.

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від +5 °C
до +30 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при
температурі +20 ± 2 °C та відносній вологості повітря 55 ± 5%.
В інших умовах технологічні параметри можуть змінитися.
Суміш Ceresit CN 278 містить цемент і при взаємодії 
з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи не-
обхідно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння
суміші в очі слід негайно промити їх водою та звер-
нутися за допомогою до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СN 278 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                          суміш цементу з мінеральними 

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші:                    3,0–3,5 л води на 25 кг сухої

суміші
Час використання 
розчинової суміші:                    не менше 60 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші:                    від +5 °C до +30 °C
Готовність розчину 
до технологічного 
пересування:                              через 24 години 
Улаштування покриттів:          через 7 діб
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови):           не менше 0,2 МПа
Межа міцності (через 28 діб) на:
- розтяг при згині:                     не менше 3,5 МПа
- стискання:                                 не менше 20 МПа
Усадка:                                        не більше 2 мм/м
Витрата* сухої суміші:            близько 2,0 кг/м2

                                                       на 1 мм товщини шару
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CN 278 Ц.2.СТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CN 278 зазна-
ченим технічним характеристикам при дотриманні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, на-
ведених у даному описі. Виробник не несе відповідальності
за неправильне використання матеріалу, а також за його за-
стосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ
СТЯЖКИ І РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ, 
ПРИГОТОВАНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
Ceresit СО 85

  з ефектом звукоізоляції
  стійкa до утворення тріщин
  легко наноситься і вирівнюється
  можливе нанесення механізованим
способом (стяжки)

  технологічне пересування поверхнею
можливе через 12 годин (стяжки)

  висока паропроникність штукатурок
  зручна і проста у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Домішка Ceresit CO 85 призначена для  приготування розчи-
нової суміші, що застосовується для улаштування стяжок на
міжповерхових перекриттях. Забезпечує розчину звукоізо-
люючий ефект при товщині шару не менше 60 мм, відносний
індекс зниження наведеного рівня ударного шуму складає
14–15 дБ; при товщині шару не менше 40 мм відповідає ви-
могам СНиП II-12-77 «Захист від шуму» у поєднанні з про-
слойкою та рулонними покриттями підлоги (лінолеум на теп-
лоізоляційній основі, ковролін).
Стяжки з використанням Ceresit СО 85 є досить міцною осно-
вою для нанесення наступних елементів підлоги – прошарку
Ceresit CN 69, керамічної плитки, ламінату, покриттів із ру-
лонних матеріалів. У поєднанні з зазначеними  шарами  за-
довольняє  вимогам зі  звукоізоляції при товщині шару 40 мм. 
Суміш необхідно наносити на міцні основи, що не деформу-
ються.
Домішка Ceresit CO 85 ефективна для виготовлення штукату-
рок, що застосовуються для вирівнювання неміцних основ –
ніздрюватий бетон, неміцна цегляна кладка, ракушняк, вапно-
піщаний розчин та ін.

ПРИГОТУВАННЯ
Склад для стяжок: В 1 м3 цементно-піщаної розчинової
суміші (складу 1:3) марочною міцністю не менше 20 МПа 
і заглибленням стандартного конуса не більше 9 см додати
25 кг домішки Ceresit CO 85 і ретельно перемішати протя-
гом 7–8 хвилин. 
Склад для штукатурок: Ceresit CT 29 + Ceresit CO 85 
у співвідношенні (100:1,45) або цементно-піщаний розчин
(1:3) із зануренням стандартного конуса 7 см  у співвідно-
шенні (100:1,45).
УВАГА! Максимальний ефект забезпечує використання ме-
ханізмів, що дозволяють втягувати в суміш повітря під час пе-
ремішування. Необхідно пам’ятати, що після додавання кон-
центрату в суміш вона стає більш пластичною, показники за-
глиблення стандартного конуса збільшуються на 1,5–2,0 см,
а об’єм готової розчинової суміші збільшується на 15–20%.

CO 85
Домішка для улаштування стяжок 
та штукатурок із звукоізолюючим
ефектом
Для приготування розчинової суміші в умовах бетонозмішувального 
вузла або будівельного майданчика та улаштування стяжок підлоги 
(товщина шару від 40 до 100 мм), а також вирівнюючих штукатурок 
(товщина шару від 15 до 40 мм).
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється відповідно зі СНиП 3.04.01-
87, СНиП 2.03.13-88 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна
бути сухою й міцною, без очевидних пошкоджень. Перед за-
стосуванням розчинової суміші основу необхідно очистити
від пилу, бруду, масляних плям та інших речовин, що зменшу-
ють адгезію розчину до основи. Потім основу слід зволожити
водою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
У готову розчинову суміш із заданими параметрами ввести
Ceresit СО 85. Після ретельного перемішування отримана су-
міш готова для нанесення.
Суміш можна подавати й наносити із застосуванням засобів
механізації (улаштування стяжок) або вручну.
Нанесена суміш легко розрівнюється за допомогою глади-
лок. За нормальних кліматичних умов (температура повітря
+20 °С і відносна вологість 60%) через 12 годин можливе
технологічне пересування поверхнею стяжки. Шар розчину
необхідно оберігати від швидкого висихання і, при необхід-
ності, зволожувати методом розпилення.

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від 
+5 °C до +30 °C. Усі наведені рекомендації є ефективними
при температурі +20°С і відносній вологості повітря 60%. За
інших умов технологічні параметри можуть змінитися. Приго-
тована розчинова суміш з доданням Ceresit CO 85
містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну
реакцію, тому при роботі необхідно берегти очі та
шкіру. У випадку потрапляння суміші в очі необхід-
но негайно промити їх водою і звернутися за допо-
могою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На площах понад 20 м2 у стяжках з домішкою Ceresit CO 85
необхідно виконувати деформаційні шви. На основах із таки-
ми швами необхідно їх продублювати. Крім вищевикладеної
інформації про способи застосування матеріалу, при роботі
з ним варто керуватися чинними нормативними документами
щодо улаштування підлог і виконання штукатурних робіт.
Застосування матеріалу не завдає труднощів за умови до-
тримання правил, викладених у цьому технічному описі.
У випадку використання матеріалу в умовах, що не наведені
в цьому технічному описі, слід самостійно провести випробу-
вання або звернутися за консультаціями до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці у сухих приміщеннях 24 місяців
від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СO 85 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМІШКИ 
ТА ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ СТЯЖКИ, 
ПРИГОТОВАНОЇ НА ЇЇ ОСНОВІ

Склад:                                           суміш мінеральних наповнювачів
й органічних добавок

Час використання суміші:       до 120 хвилин
Температура основи:               від +5 °С до +30 °С
Готовність розчину для 
технологічного пересування:  12 годин
Улаштування покриттів:           через 7 діб
Міцність на стиск
через 28 діб:                               понад 15,0 Н/мм2

Міцність на згин
через 28 діб:                               понад 3,0 Н/мм2

Витрата домішки:                      25 кг домішки 
на 1 м3 цементно-піщаної 
розчинової суміші складу 1:3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТУКАТУРКИ,
ПРИГОТОВАНОЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ 
ДОМІШКИ CERESIT СО 85

Зниження міцності на стиск 
по відношенню до вихідної:                                   на 25–30 %
Паропроникність збільшується:                             на 60–70 %
Пофарбування поверхні штукатурки:
- на основі Ceresit СТ 29 та Ceresit СО 85:       через 3 доби
- на основі цементно-піщаного 

розчину і Ceresit СО 85:                                      через 7 діб

ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність домішки Ceresit CO 85 за-
значеним технічним характеристикам при дотриманні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування та нанесен-
ня, наведених в описі. Виробник не несе відповідальності за
неправильне використання матеріалу, а також за його за-
стосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим
технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  швидкотвердіюча (технологічне 
пересування можливе через 8 годин)

  висока адгезія до основи
  тріщиностійка
  для влаштування підлог з підігрівом

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69 призначена для ви-
рівнювання бетонних основ і стяжок підлоги із цементно-піща-
них розчинів, легкого бетону з наступною укладкою таких по-
криттів, як лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка,
плитка ПВХ та інших  покриттів у житлових, громадських, ад-
міністративних та побутових приміщеннях з малою інтенсив-
ністю впливу вологи. Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69
застосовується для влаштування підлог з підігрівом. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 2.03.13-88,
СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001, а також вказівкам
даного технічного опису. Основа має бути сухою і міцною.
Основи із легкого бетону, цементно-піщаних розчинів, бе-
тонні основи необхідно очистити від пилу, бруду, масляних,
бітумних та інших плям, що зменшують адгезію. Усі неміцні
ділянки основи слід видалити. Тріщини в основах розшива-
ються, грунтуються грунтовкою Ceresit СТ 17 і заповнюються
розчиновою сумішшю Ceresit CN 69 з додаванням суміші
Ceresit CC 83 (2 л Ceresit СC 83 на 25 кг сухої суміші). Потім
уся поверхня покривається шаром грунтовки Ceresit СТ 17.
Через 4 години поверхня готова для нанесення самовирів-
нювальної суміші.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,15–0,17 л води на 1 кг су-
хої суміші та перемішати до отримання однорідної маси без
грудок за допомогою низькообертового дриля з насадкою
або мішалки. Суху суміш необхідно під час перемішування
поступово додавати в воду. Потім розчинову суміш витрима-
ти 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання роз-
чинової суміші можливе протягом 20 хвилин з моменту при-
готування. Приготовлену розчинову суміш вилити на підго-
товлену основу і розподілити на поверхні за допомогою гу-
мової мірної планки, зубчатого шпателя або інших інструмен-
тів. При виконанні робіт на великих площах для видалення

повітря із розчинової суміші необхідно провести деаерацію,
використовуючи жорсткий валик з голками. Для подачі роз-
чинової суміші можна використовувати поршневий або шне-
ковий насос. При перервах у роботі більш ніж на 25 хвилин
інструменти та машину слід промити водою і очистити від роз-
чинової суміші. Затверділий розчин можна видалити тільки
механічним шляхом. При нормальних кліматичних умовах
(температура +20 ± 2 °C і відносна вологість повітря 55 ± 5%)
технологічне пересування по поверхні можливе через 8 го-
дин. Улаштування покриттів із використанням клеїв на водній
основі можливе через 72 години, при застосуванні клеїв на
органічних розчинниках – через 7 діб.
При обладнанні підлог з підігрівом основа повинна бути пі-
дігрітою до температури розчинової суміші. Підлога не по-
винна підігріватися як мінімум два дні після її укладання.
Попередньо підігрів повинен проводитись у такому порядку:
температура нагріву повинна підвищуватися кожен день на
5 °С, але не вище +35 °С. Підігрів відключають перед укла-
данням підлоги. У холодну погоду поточна температура по-
винна зменшуватися кожен день на 5 °С до досягнення тем-
ператури +15–18 °С і не повинна змінюватися протягом мі-
німум 3 днів після укладання покриття. Після цього темпера-
тура нагріву повинна підвищуватися кожен день на 5 °С до
встановленої температури підігріву підлоги. Перед укладан-

СN 69
Самовирівнювальна суміш
Для підготовки поверхні підлоги під укладку покриттів
(товщина шару від 3 до 15 мм).
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ням покриттів на підлоги з підігрівом підігрів повинен працю-
вати протягом 10 днів. Перед укладанням варто вимкнути пі-
дігрів, взимку встановити напівпотужний режим підігріву
(температура підлоги +20 °С). Через 72 години після укла-
дання покриття нагрів можна ввімкнути на робочу потуж-
ність.

ПРИМІТКИ
Надлишкова кількість води може призвести до погіршення
властивостей, а також знижує міцність покриття і може при-
звести до його розшарування, що є неприпустимим.
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C. При виконанні робіт утворення в приміщенні протя-
гів є неприпустимим. Всі вищевикладені рекомендації ефек-
тивні при температурі +20 ± 2 °C та відносній вологості по-
вітря 55 ± 5%. В інших умовах час тужавлення та твердіння
може змінитися. Суміш Ceresit CN 69 містить цемент 
і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під
час роботи необхідно захищати очі та шкіру. У ви-
падку потрапляння суміші в очі слід негайно проми-
ти їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На площах більше 20 м2 необхідно виконувати деформаційні
шви. На основах, що мають такі шви, необхідно провести їх
дублювання у самовирівнювальному покритті. Крім вищевик-
ладеної інформації про способи застосування матеріалу, при
роботі з ним слід керуватися дійснимим й нормативними до-
кументами по улаштуванню підлоги. У випадку використання
матеріалу в умовах, не розглянутих у цьому технічному описі,
потрібно самостійно провести випробування чи звернутися
за консультаціями до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 6 місяців
від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СN 69 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                           суміш цементу, гіпсу 

з мінеральними наповнювачами
і органічними добавками

Витрата води 
для приготування 
розчинової суміші:                    3,75–4,25 л води
                                                       на 25 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші:                    не менше 20 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші:                    від +5 °C до +30 °C
Готовність розчину для 
технологічного пересування:  через 8 годин
Улаштування покриттів 
із керамічної плитки:                через 48 годин 
Улаштування покриттів 
із використанням
клеїв на водній основі:             через 72 години
Улаштування покриттів 
із використанням клеїв 
на органічних розчинниках:   через 7 діб 
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови):            не менше 0,8 МПа
Межа міцності (через 28 діб) на:
- розтягування при згині:         не менше 4 МПа
- стискання:                                  не менше 15 МПа;
Усадка:                                         не більше 0,5 мм/м
Витрата* сухої суміші:             близько 1,8 кг/м2

                                                       на 1 мм товщини шару
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CN 69 C.2.ПР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CN 69 вказа-
ним технічним характеристикам при дотриманні правил збе-
рігання, приготування та нанесення, котрі наведені в цьому
описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви-
користання суміші, а також за її застосування з іншою метою
та в інших умовах, не передбачених цим описом. Із моменту
появи даного технічного опису всі попередні стають недійс-
ними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  стійка до помірних механічних 
впливів

  швидко твердіє (технологічне 
пересування – через 3 години)

  висока адгезія до основи
  мінімальна усадка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CN 72 призначена для вирівнювання бетонних
та цементно-піщаних основ для подальшого укладання ліно-
леуму, ковроліну, ламінату, керамічної плитки, плитки з ПВХ,
паркету та ін. покриттів у промислових, житлових, громад-
ських, адміністративних та побутових приміщеннях; для
улаштування покриттів підлог на складах, у підвалах, завод-
ських цехах, майстернях і на горищах (мінімальна тов-
щина шару – 6 мм); для ремонту бетонних, цементно-пі-
щаних основ підлоги, сходових маршів тощо. 
Суміш можна фарбувати фарбами для бетону.
З доданням еластичної емульсії Ceresit CC 83 її можна вико-
ристовувати для улаштування підлог, що обігріваються.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 2.03.13-88,
СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001, а також із вказівка-
ми даного технічного опису. Основа повинна бути сухою та
міцною. Основи з бетону, цементно-піщаних розчинів необ-
хідно очистити від пилу, бруду, масляних, бітумних та ін.
плям, які впливають на адгезію. Усі неміцні ділянки основи по-
трібно видалити. Тріщини в основах розшити, заґрунтувати
глибокопроникною ґрунтовкою Ceresit СТ 17 і зарівняти
розчиновою сумішшю Thomsit RS 88 або Ceresit CX 5.
Нерівності більше 10 мм потрібно вирівняти за 72 години до
початку робіт розчиновою сумішшю Ceresit CN 83 або
Ceresit CN 178. Потім усю поверхню покрити шаром ґрунтов-
ки Ceresit СТ 17, і через 4 години поверхня готова для нане-
сення самовирівнювальної суміші. Гладенькі поверхні перед
ґрунтуванням необхідно обробити до отримання шорсткої
поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш затворити чистою водою (температура води від
+15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,24 л води на 1 кг суміші та
перемішати до отримання однорідної маси без грудок за до-
помогою низькообертового дриля з насадкою або мішалки.

Суху суміш необхідно поступово додавати у воду, перемі-
шуючи розчин. Потім розчинову суміш витримати 5 хвилин,
після чого знову перемішати. Використовувати розчинову су-
міш можна протягом 20 хвилин від моменту приготування.
Готову розчинову суміш вилити на підготовлену основу та
розподілити по поверхні стяжки за допомогою гумової мірної
планки, зубчатого шпателя чи іншого інструмента. При вико-
нанні робіт на великих площах для видалення з розчинової
суміші бульбашок повітря необхідно здійснити деаерацію,
використовуючи жорсткий голчастий валик. Для подачі роз-
чинової суміші можна використовувати поршневий або шне-
ковий насос. Під час перерви в роботі понад 25 хвилин ін-
струменти і обладнання потрібно промивати водою та очи-
щати від розчинової суміші. Затверділий розчин можна вида-
лити тільки механічним шляхом. За нормальних кліматичних
умов (температура +20 ± 2 °C та відносна вологість повітря
55 ± 5%) через 3 години можливе технологічне пересування
по поверхні.

ПРИМІТКИ
Надлишкова кількість води знижує міцність підлоги
та може призвести до її розшарування, що непри-
пустимо.
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від +5 °C
до +30 °C. Усі викладені вище рекомендації ефективні при
температурі +20 ± 2 °C та відносній вологості 55 ± 5%. В ін-

СN 72
Самовирівнювальна суміш
Для улаштування покриттів підлоги та підготування поверхонь 
під укладання покриттів (товщина шару від 2 до 10 мм).
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ших умовах технологічні параметри можуть змінитися.
Ceresit CN 72 містить цемент і при взаємодії з водою
дає лужну реакцію, тому під час роботи необхідно
захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші
в очі слід терміново промити їх водою та звернутися
за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На основах та стяжках, що мають деформаційні шви, необ-
хідно зробити в самовирівнювальному покритті їх дублю-
вання.
Для улаштування підлог, які експлуатуються при більш висо-
ких механічних навантаженнях, варто використовувати
Ceresit CN 76. У разі використання Ceresit CN 72 у якості по-
криття підлоги у приміщеннях із агресивним середовищем по-
криття підлоги варто захистити стійкими до цього середови-
ща матеріалами. 
Крім викладеної вище інформації про способи застосування
матеріалу, при роботі з ним необхідно керуватися чинними
нормативними документами на улаштування підлог. У разі
застосування матеріалу в умовах, що не розглянуті в цьому
технічному описі, потрібно самостійно провести тестові ви-
пробування або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СN 72 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                        суміш цементів із мінеральними

наповнювачами та органічними
добавками

Витрата води 
для приготування
розчинової суміші:                  6,0 л води на 25 кг сухої суміші
Час використання 
розчинової суміші:                  не менше 20 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші:                  від +5 °C до +30 °C
Готовність до технологічного 
пересування:                            через 3 години
Улаштування покриттів: 
- з керамічної плитки:            через 24 години
- з інших матеріалів:              через 48 годин
Фарбування 
та укладання паркету:           через 7 діб
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови):         не менше 1 МПа
Межа міцності (через 28 діб) на:
- розтяг при згині:                   не менше 4 МПа
- стискання:                               не менше 24 МПа
Усадка:                                      не більше 1 мм/м
Витрата* сухої суміші:          приблизно 2 кг/м2

                                                     на 1 мм товщини шару
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Витрата ґрунтовки 
Ceresit CT 17:                           від 0,1 до 0,2 л/м2

                                                     при одноразовому ґрунтуванні

Ceresit CN 72 C.2.ПР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СN 72 вказа-
ним технічним характеристикам при дотриманні правил
транспортування, зберігання, приготування та нанесення, що
наведені в цьому технічному описі. Виробник не несе відпові-
дальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування з іншою метою та в умовах, не перед-
бачених технічним описом. Із моменту появи цього технічного
опису всі поперед ні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

  стійка до механічних впливів
  стійка до стирання
  водостійка
  швидко твердіє (технологічне 
пересування по поверхні можливе
через 3 години)

  висока адгезія до основи 
  товщина шару від 4 до 50 мм
  зручна та проста у використанні

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Ceresit CN 76 призначена для улаштування покриттів
підлоги по бетонних основах усередині та зовні будівель 
і споруд промислового та цивільного призначення. Розчинову
суміш Ceresit CN 76 можна використовувати для улаш -
тування покриттів підлог із нахилом.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87,
СНиП 2.03.13-88 та ДБН В.2.6-22-2001. Бетонні основи необ-
хідно очистити від пилу, бруду, масляних, бітумних та ін. плям,
які впливають на адгезію. Тріщини в основах розшити, заґрун-
тувати ґрунтовкою Ceresit СТ 17 і зарівняти розчиновою суміш-
шю Ceresit CN 76. Потім усю поверхню покрити шаром
ґрунтовки Ceresit СТ 17. Через 6 годин поверхня готова для
нанесення розчинової суміші. Гладенькі поверхні перед ґрунту-
ванням необхідно обробити до отримання шорсткої поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Улаштування покриттів підлоги з товщиною шару
від 4 до 15 мм. Суху суміш затворити чистою водою (тем-
пература води від +15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,14 л во-
ди на 1 кг сухої суміші (пластична консистенція) або 0,17–
0,18 л води на 1 кг сухої суміші (текуча консистенція) і пере-
мішати до отримання однорідної маси без грудок за допомо-
гою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Суху
суміш необхідно поступово додавати у воду, перемішуючи
розчин. Потім розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чо-
го знову перемішати. Використовувати розчинову суміш мож-
на протягом 20 хвилин від моменту приготування. Готову роз-
чинову суміш вилити на підготовлену основу і розподілити по
поверхні за допомогою гумової мірної планки, зубчастого
шпателя чи іншого інструмента. При виконанні робіт на вели-

ких площах для видалення з розчинової суміші бульбашок по-
вітря необхідно провести деаерацію, використовуючи жор-
сткий голчастий валик. Для подачі розчинової суміші можна
використовувати поршневий або шнековий насос. При пере-
рвах у роботі понад 20 хвилин інструменти й обладнання по-
трібно промивати водою та очищати від розчинової суміші.
Затверділий розчин можна видалити механічним шляхом.
Улаштування покриттів підлоги з товщиною шару
від 15 до 50 мм. Суху суміш Ceresit CN 76 ретельно пере-
мішати із заповнювачем фракцією від 0 до 8 мм у пропорції
2 частини Ceresit CN 76 і 1 частина заповнювача на 25 кг
сухої суміші. Додати чисту воду з розрахунку 3,75–4,0 л на
25 кг сухої суміші та перемішати до отримання однорідної
маси без грудок. Кількість води регулювати з урахуванням
вологості заповнювача. Потім розчинову суміш витримати 
5 хвилин, після чого знову перемішати. Використовувати
розчинову суміш можна протягом 20 хвилин від моменту
приготування. Розчинову суміш нанести на підготовлену ос-
нову та розподілити по поверхні за допомогою гумової мір-
ної планки і шпателя.

ПРИМІТКИ
Надлишкова кількість води призводить до насичення
розчину повітрям при замішуванні, а також знижує міц-
ність покриття і може призвести до його розшарування.

СN 76
Високоміцне покриття для підлоги
Швидкотвердіюча самовирівнювальна суміш для улаштування високоміцних 
підлогових покриттів усередині та зовні споруд (товщина шару від 4 до 50 мм).
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Ceresit CN 76 використовують для виготовлення підлог, що
експлуатуються при механічних навантаженнях (наприклад,
рух вилочних навантажувачів); мінімальна товщина ша-
ру – 6 мм.
У разі використання Ceresit CN 76 як покриття підлоги в при-
міщеннях з агресивним середовищем покриття необхідно за-
хистити спеціальними засобами залежно від роду та рівня аг-
ресивного середовища.
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від +5 °C
до +30 °C. Із викладені вище рекомендації ефективні при 
температурі +20 ± 2 °C та відносній вологості 55 ± 5%. В ін-
ших умовах технологічні параметри можуть змінитися.
Ceresit CN 76 містить цемент і при взаємодії з водою
дає лужну реакцію, тому під час роботи необхідно
захищати очі та шкіру. У випадку потрапляння сумі-
ші в очі слід терміново промити їх водою та зверну-
тися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
На площах більше 30 м2 необхідно виконувати деформаційні
шви. На основах, що мають такі шви, необхідно зробити в по-
криттях їх дублювання. 
Крім викладеної вище інформації про способи застосування
матеріалу, при роботі з ним необхідно керуватися чинними
нормативними документами на улаш тування підлог. При ви-
користанні матеріалу в умовах, що не розглянуті в цьому тех-
нічному описі, потрібно самостійно провести тестові випробу-
вання або звернутися за консультацією до виробника. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Суміш Ceresit СN 76 фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:                                            суміш цементів із мінеральними

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Витрата води для приготування розчинової суміші:
- пластичної консистенції:        3,25–3,5 л води на 25 кг сухої 
                                                        суміші
- текучої консистенції:               4,25–4,5 л води на 25 кг сухої 
                                                        суміші
- із заповнювачем:                     3,75–4,0 л води, 
                                                        25 кг Ceresit CN 76 
                                                        і 12,5 кг заповнювача
Час використання 
розчинової суміші:                     до 20 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші:                     від +5 °C до +30 °C
Готовність розчину 
для технологічного 
пересування:                               через 3 години
Готовність до експлуатації:      через 7 діб
Готовність до фарбування:      через 7 діб 
Міцність зчеплення з основою 
(повітряно-сухі умови):             не менше 1 МПа
Морозостійкість:                        не менше 50 циклів
Межа міцності (через 28 діб) на:
- розтяг при згині:                      не менше 5 МПа
- стискання:                                  не менше 30 МПа
Усадка:                                          не більше 2 мм/м
Витрата* сухої суміші:             близько 2,0 кг/м2

                                                        на 1 мм товщини шару
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Ceresit CN 76 Ц.1.ПР2, ПР3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit СN 76 вказа-
ним технічним характеристикам за умови виконання правил
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, за-
значених у даному технічному описі. Виробник не несе відпо-
відальності за неправильне використання матеріалу, а також
за його застосування в цілях і умовах, не передбачених тех-
нічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі
попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока атмосферостійкість
лугостійка
яскраво виражена фактура
стійка до стирання
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 40 призначена
для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій та
елементів усередині та зовні будівель. Зовні будівель –
по мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані
штукатурки). Всередині будівель – як по мінеральних
(зокрема, гіпсові штукатурки та плити тощо), так і по ор-
ганічних основах (полістирольні плити, фанера, дерево-
стружкові та деревоволокнисті плити).
Фарбу також застосовують для обробки поверхонь, що
були пофарбовані раніше, і в системах теплоізоляції.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-
87 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міц-
ною, без видимих руйнувань.
Зовні будівель:
- бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки (залишко-
ва вологість не більше 3%) – поверхню потрібно очис-
тити від пилу, бруду та інших речовин, що знижують
адгезію фарби до основи, та проґрунтувати ґрунтов-
кою Ceresit CТ 17 супер, у разі потреби вирівняти 
Ceresit CТ 29 (по бетону – через адгезійний шар 
Ceresit CТ 29 + 6% Ceresit CС 81) та зашліфувати;
- стара фарба – фарбу максимально видалити механіч-
ним шляхом, поверхню очистити і обробити Ceresit CТ 14; 
- старі цементно-піщані штукатурки – очистити до міцно-
го шару, у разі потреби вирівняти Ceresit СТ 29, зашлі-
фувати та заґрунтувати Ceresit CТ 17 супер.
Усередині будівель:
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не
більше 1%) – очистити від пилу, бруду, заґрунтувати
Ceresit CТ 17 супер;
- деревостружкові, деревоволокнисті плити, фанера –
очистити, заґрунтувати Ceresit CТ 17 супер;
- поверхні, пофарбовані водоемульсійними фарбами,
що втратили зчеплення з основою, – видалити, ретельно
промити, висушити та заґрунтувати Ceresit CТ 17 супер;

- клейові фарби, вапняна та крейдяна побілка, клей, па-
пір та ін. покриття, розчинні у воді, – видалити повністю,
промити, висушити та заґрунтувати Ceresit CТ 17 супер;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити
до міцної основи, обробити ґрунтовкою Ceresit CТ 17 супер,
вирівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CТ 21
або Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, проґрунтувати Ceresit CТ 17 супер, пофарбу-
вати через 72 години;
- масляна фарба з високою адгезією до основи – очис-
тити, зашліфувати, заґрунтувати Ceresit CТ 16.
Тріщини в мінеральних основах замазуються шпаклівкою
Ceresit CТ 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83. Неве-
ликі тріщини можна зашпаклювати фарбою Ceresit CT 40.
Якщо поверхня основи покрита грибками, мохом або во-
доростями, необхідно виконати її механічне очищення,
потім промити і висушити. Чисту і суху поверхню основи
обробити засобом Ceresit СТ 99 перед початком прове-
дення ґрунтувальних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Структурну акрилову фарбу Ceresit CТ 40 перед засто-
суванням потрібно ретельно перемішати. Фарбу треба
наносити поролоновим або повстяним валиком в один
шар. Час висихання фарби насамперед залежить від
температури навколишнього середовища і вологості по-

СТ 40
Структурна акрилова фарба
Фарба для оздоблення поверхонь будівельних конструкцій усередині 
та зовні будівель.
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вітря. За нормальних кліматичних умов (температура від
+20 °С і відносна вологість повітря 60%) час висихання
фарби до ступеня 3 – не більше 2 годин. Фарба, яка ви-
сохла, стійка до механічного впливу. Інструменти слід
одразу ж після використання промити водою. Засохлі
бризки слід усунути органічними розчинниками.
Якщо необхідно перервати роботу, слід приклеїти липку
стрічку вздовж лінії, де закінчуються роботи, і нанести на
неї структурну фарбу. Потім стрічку видаляють разом із
залишками свіжої фарби. Після перерви продовжити ро-
боту із зазначеного місця. Край нанесеної раніше струк-
турної фарби закрити липкою стрічкою, яку після нане-
сення фарби на новій ділянці треба видалити.
Не можна застосовувати іржаві ємкості й інструменти.

ПРИМІТКИ
Роботи слід проводити при температурі основи від +5 °С
до +30 °С і відносній вологості повітря 60%. За інших
умов час висихання фарби може змінитися.
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано
при роботі на однорідних і великих поверхнях використо-
вувати матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці.
Якщо фарба випадково потрапила на скляні, керамічні,
дерев'яні, металеві або кам'яні поверхні, вона може змі-
нити їхній колір, тому перед виконанням робіт поверхні
потрібно захистити від потрапляння Ceresit CТ 40.
Під час роботи треба захищати очі та шкіру. Як-
що фарба потрапила в очі, негайно промийте їх
водою і зверніться по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Окрім вищенаведеної інформації щодо застосування
фарби, під час роботи з нею треба керуватися чинними
нормативними документами. У випадку використання
матеріалу в інших умовах необхідно самостійно про-
вести тестові випробування або звернутися за консуль-
тацією до виробника.
При нанесенні фарби для отримання однорідної факту-
ри треба застосовувати однотипні валики.
Під час виконання зовнішніх робіт слід уникати нанесен-
ня фарби на поверхні, що сильно обігріваються (наприк-
лад, поверхні, що перебувають безпосередньо під впли-
вом прямих сонячних променів). Свіжопофарбовані по-
верхні потрібно захищати від дощу до повного висихан-
ня фарби.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з темпера-
турою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Структурна акрилова фарба Ceresit CТ 40 фасується у пла-
стикові ємкості по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилової 

смоли з мінеральними 
наповнювачами і пігментами 

Густина: близько 1,5 кг/л 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °C до +30 °С
Стійкість до опадів: через 24 години
Стійкість до мокрого 
стирання за DIN EN ISO 
11998, класифікація 
за DIN EN ISO 53778: не менше 5000 циклів 

(клас 1)
Коефіцієнт водопогли-
нання: не більше 0,05 кг/м2 • год0,5

Опір дифузії водяної 
пари, Sd: 0,3 м (при товщині покриття 

висохлої плівки 300 мкм) 
Витрата*: близько 0,5 л/м2 при 

одношаровому нанесенні
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність структурної акрилової
фарби Ceresit CТ 40 вказаним технічним характеристикам
при виконанні правил транспортування, зберігання, приго-
тування та нанесення, що наведені в даному технічному
описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне
використання матеріалу, а також за його застосування в ін-
ших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. Із
моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

атмосферостійка
лугостійка
стійка до стирання
низьке водовбирання
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ак ри ло ва фар ба Ce re sit СТ 42 приз на че на для оз до блен ня по -
вер хонь бу ді вель них кон струк цій і еле мен тів усе ре ди ні та зов -
ні бу ді вель. Зов ні бу ді вель – по мі не раль них ос но вах (бе тон,
це гла, це мент но-пі ща ні шту ка тур ки). Все ре ди ні при мі щень – як
по мі не раль них, так і по ор га ніч них ос но вах (шпа ле ри, по лі сти -
роль ні пли ти, фа не ра, де рев о струж ко ві та де рев о во лок ни сті
пли ти, гіп со ві шту ка тур ки і пли ти).
Фар ба за сто со ву єть ся та кож для оно влен ня есте тич них вла сти -
во стей де ко ра тив них шту ка ту рок, ра ні ше по фар бо ва них по -
вер хонь і в си сте мах те плоізо ля ції фасадів.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Під го товка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва по вин на бу ти су хою і міц ною,
без ви ди мих руй ну вань.
Зов ні бу ді вель: 
- бе тон, це гла, це мент но-пі ща ні шту ка тур ки (залишкова во -
ло гість не біль ше 3%) – по верх ню необхід но очисти ти від пи -
лу, бру ду та ін ших ре чо вин, що зни жую ть ад ге зію фар би до
ос но ви, і проґрун ту ва ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17 су пер, при
необхід но сті ви рів ня ти Ce re sit СТ 29 (по бетону – через адге-
зійний шар Ceresit CT 29 + 6% Ceresit CC 81) і заш па клю ва ти
Ce re sit СТ 225;
- ста ра фар ба – фар бу мак си маль но ви да ли ти ме ха ніч ним
шля хом, по верх ню очи сти ти і об ро би ти Ceresit СТ 14;
- де ко ра тив ні шту ка тур ки: по лі мер ні – ви ми ти, про су ши ти; по -
лі мер це мент ні – очи сти ти від пи лу, бру ду, кіп тя ви ме ха ніч ним
шля хом, про ґрун тува ти Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рі це мент но-пі ща ні шту ка тур ки – очи сти ти до міц но го ша -
ру, за ґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер, при необхід но сті ви рів ня -
ти Ceresit СТ 29.
Усе ре ди ні будівель:
- гіп со ві пли ти, шту ка тур ки (залишкова во ло гість не біль ше 1%) –
очи сти ти від пи лу, бру ду, за ґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;
- де рев о струж ко ві та де рев о во лок ни сті пли ти, фа не ра – очи с-
ти ти і заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;
- по верх ні, по фар бо ва ні во до е муль сій ни ми фар ба ми, що втра -
ти ли зче плен ня з ос но вою, – ви да ли ти, ре тель но про ми ти, ви -
су ши ти і за ґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;

- кле йо ві фар би, вап ня на і крей дяна по біл ка, клеї, па пір та ін.
по крит тя, що роз чи ня ють ся у во ді, – ви да ли ти пов ні стю, про ми -
ти, ви су ши ти і за ґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рі вап ня ні шту ка тур ки, що втра ти ли міц ність, – ви да ли ти до
міц ної ос но ви, об ро би ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17 су пер, ви рів -
ня ти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у спів від но шен ні 100:1,45,
по фар бу ва ти че рез 72 го ди ни;
- ніздрюватий бе тон – по верх ню ви рів ня ти Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 у спів від но шен ні 100:1,45, про ґрун ту ва ти 
Ce re sit CT 17 су пер, по фар бу ва ти че рез 72 го ди ни;
- ма сля на фар ба, що має високу ад ге зію до ос но ви, – очи сти -
ти, заш ку рува ти, за ґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер.
Трі щи ни в мі не раль них ос но вах заш пакльо ву ють ся шпа клів кою
Ce re sit CT 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Як що по верх ня ос но ви по кри та гриб ка ми, мохом або во до рос-
тя ми, необхід но ви ко на ти її ме ха ніч не очищення, по тім про ми -
ти і ви су ши ти. Чи сту і су ху по верх ню ос но ви об ро би ти за со бом
Ceresit СТ 99 пе ред по чат ком про ве ден ня ґрун туваль них ро біт. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ре тель но пе ре мі ша ти вміст упа ков ки. Фар бу на но сити пен з-
лем, ва ли ком або фар бо роз пи лю ва чем у 2 ша ри. При фар бу -
ван ні світ лих по вер хонь усе ре ди ні при мі щень (на при клад, де -
рево струж ко вих пли т) ча сто бу ває до стат ньо од но ша ро во го
по крит тя. При про ве ден ні зов ніш ніх ро біт та фар бу ван ні тем -
них, ви со кокон траст них ос нов необхід но фар бу ва ти у два ша -

СТ 42
Ак ри ло ва фар ба
Для фар бу ван ня по вер хонь усе ре ди ні та зов ні бу ді вель.
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ри. Ро бо ти з фар бу ван ня всі єї по верх ні, що зна хо дить ся в од -
ній пло щи ні, ма ють про во ди ти ся без пе рер ви ме то дом «мо кре
по мо крому». Пе рер ву в ро бо ті або за вер шен ня фар бу ван ня
ре ко мен ду ється ро би ти в міс ці сти ку по вер хонь (ку ти бу ді вель
або при мі щен ня), ар хі тек тур них еле мен тів фа са дів. При необ-
хід но сті фар ба мо же бу ти роз бав ле на во дою (не біль ше ніж на
10%) і ре тель но пі сля цьо го роз мі ша на. При на не сен ні фі ніш -
но го ша ру фар бу роз бав ля ти не ре ко мен ду єть ся. В зал еж но сті
від тем пе ра ту ри нав ко лиш ньо го се ре до ви ща і во ло го сті по ві тря
пов тор ний шар мо же бу ти на не се ний че рез 4–5 го дин. Не до -
зво ляєть ся ви ко ри стан ня єм ко стей та ін стру мен тів, що іржаві-
ють. Одра зу пі сля ро бо ти слід про ми ти во дою ін стру мент, що
ви ко ри сто ву вав ся; пі сля ви си хан ня фар ба мо же бу ти ви да ле на
тіль ки ме ха ніч ним шля хом або за до по мо гою ор га ніч них роз -
чин ни ків.

ПРИМІТКИ
Ро бо ти слід ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °С до
+30 °С і від но сній во ло го сті повітря не вище 80%. Усі ви ще за-
з на че ні ре ко мен да ції ефек тив ні при тем пе ра ту рі +20 °C і від -
но сній во ло го сті по ві тря 60%. В ін ших умо вах час ви си хан ня
фар би мо же змі ни ти ся. Для збе режен ня рів но мір но сті кольо ру
ре ко мен ду єть ся при ро бо ті на од но рід них і ве ли ких по верх нях
ви ко ри сто ву ва ти ма те рі а ли з од ні єї пар тії, вка за ної на упа ков -
ці, та во ду з од но го дже ре ла. Фар ба при ви пад ко во му по тра п-
лян ні на скля ні, ке ра міч ні, де рев'яні, ме та ле ві або кам'яні по -
верх ні мо же змі ни ти їхній ко лір, то му пе ред ви ко нан ням ро біт
їх необхід но за хи сти ти від по тра плян ня Ce re sit CT 42. 
Під час ро бо ти слід захищати очі та шкі ру. У ви пад ку
по тра плян ня фар би в очі необхідно не гай но про ми ти
їх во дою і звер ну ти ся за до по мо гою до лі ка ря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Окрім ви ще ви кла де ної ін фор ма ції про за стос уван ня фар би,
при ро бо ті з нею слід ке ру ва ти ся чинними нор ма тив ни ми до ку -
мен та ми. У випадку використання матеріалу в інших умовах
необхідно самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника.
При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт слід уни ка ти на не сен ня фар би
на по верх ні, що силь но обі грі ва ють ся (на при клад, по верх ні, що
перебувають без по се редньо під впли вом пря мих со няч них
про мен ів). Сві жопо фар бо ва ні по верх ні необхід но за хи ща ти
від дощу до пов но го ви си хан ня фар би.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці у при мі щен нях з тем пе ра ту -
рою від +5 °С до +35 °С — 18 мі ся ців від да ти ви го то влен ня,
вка за ної на упа ков ці. Бе рег ти від за мо ро жу ван ня.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ак ри ло ва фар ба Ce re sit СТ 42 фа су єть ся в пла сти ко ві єм ко сті
по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилової 

смоли з мінеральними 
наповнювачами і пігментами

Густина: близько 1,4 кг/л 
Покривність: не більше 0,26 кг/м2

Температура основи 
при застосуванні: від +5 °C до +30 °С 
Стій кість до опа дів: че рез 12 го дин
Паропроникність, Sd: не більше 0,15 м (при тов-

щині двошарового покриття
висохлої плівки 150 мкм)

Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,1 кг/м2 • год0,5

Стійкість до мокрого стирання 
за DIN EN ISO 11998, класифі-
кація за DIN EN ISO 53778: не менше 5000 циклів (клас 1)
Ви тра та* при двошаровому 
нанесенні: близь ко 0,3 л/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність акрилової фар би Ce re sit СТ 42
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра вил
транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня, які на -
ве де ні в дан о му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль -
но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, а та кож за йо го
за стос уван ня в ін ших цілях і умо вах, не пе ред ба че них тех ніч ним
опи сом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока атмосферостійкість
лугостійка
еластична
ефективна при обробці конструкцій, що
піддаються інтенсивному впливу вологи
стійка до стирання
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба Ceresit СТ 44 призначена для оздоб-
лення поверхонь будівельних конструкцій і елементів
усередині та зовні будівель. Зовні будівель – по міне-
ральних основах (бетон, цегла, цементно-піщані штука-
турки). Всередині приміщень – як по мінеральних (у тому
числі гіпсові штукатурки і плити тощо), так і по органіч-
них основах (шпалери, полістирольні плити, фанера, де-
ревостружкові та деревоволокнисті плити).
Фарба застосовується також для оновлення естетичних
властивостей декоративних штукатурок, раніше пофар-
бованих поверхонь і в системах теплоізоляції.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-
87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою 
і міцною, без видимих руйнувань.
Зовні будівель: 
- бетон, цегла, цементно-піщані штукатурки (залишкова во-
логість не більше 3%) – поверхню необхідно очистити від
пилу, бруду та інших речовин, що знижують адгезію фарби
до основи, і проґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер,
при необхідності вирівняти Ceresit СТ 29 (по бетону – че-
рез адгезійний шар Ceresit CT 29 + 6% Ceresit CC 81) 
і зашпаклювати Ceresit СТ 225;
- стара фарба – фарбу максимально видалити механічним
шляхом, поверхню очистити і обробити Ceresit СТ 14;
- декоративні штукатурки: полімерні – вимити, просуши-
ти; полімерцементні – очистити від пилу, бруду, кіптяви
механічним шляхом, проґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- старі цементно-піщані штукатурки – очистити до міцно-
го шару, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, при необхід-
ності вирівняти Ceresit СТ 29.
Усередині будівель:
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не
більше 1%) – очистити від пилу, бруду, заґрунтувати
Ceresit CT 17 супер;

- деревостружкові та деревоволокнисті плити, фанера –
очистити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- поверхні, пофарбовані водоемульсійними фарбами,
що втратили зчеплення з основою, – видалити, ретельно
промити, висушити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- клейові фарби, вапняна і крейдяна побілка, клеї, папір та
ін. покриття, що розчиняються у воді, – видалити повністю,
промити, висушити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити
до міцної основи, обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер,
вирівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CT 21
+ Ceresit СО 85 у співвідношенні 100:1,45, проґрунтува-
ти Ceresit CT 17 супер, пофарбувати через 72 години;
- масляна фарба, що має високу адгезію до основи, – очис-
тити, зашкурувати, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер.
Тріщини в мінеральних основах зашпакльовуються шпак-
лівкою Ceresit CT 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Якщо поверхня основи покрита грибками, мохом або во-
доростями, необхідно виконати її механічне очищення,
потім промити і висушити. Чисту і суху поверхню основи
обробити засобом Ceresit СТ 99 перед початком прове-
дення ґрунтувальних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ретельно перемішати вміст упаковки. Фарбу наносити
пензлем, валиком або фарборозпилювачем у 2 шари.

СТ 44
Акрилова фарба супер
Для фарбування поверхонь усередині та зовні будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

При фарбуванні світлих поверхонь усередині приміщень
(наприклад, деревостружкових плит) часто буває до-
статньо одношарового покриття. При проведенні зовніш-
ніх робіт та фарбуванні темних, висококонтрастних ос-
нов необхідно фарбувати у два шари. Роботи з фарбу-
вання всієї поверхні, що знаходиться в одній площині,
мають проводитися без перерви методом «мокре по
мокрому». Перерву в роботі або завершення фарбуван-
ня рекомендується робити в місці стику поверхонь (кути
будівель або приміщення), архітектурних елементів фа-
садів. При необхідності фарба може бути розведена во-
дою (не більше ніж на 10 %) і ретельно після цього роз-
мішана. При нанесенні фінішного шару фарбу розводи-
ти не рекомендується. В залежності від температури 
навколишнього середовища і вологості повітря повтор-
ний шар може бути нанесений через 4–5 годин. Не до-
зволяється використання ємкостей та інструментів, що 
іржавіють. Одразу після роботи слід промити водою ін-
струмент, що використовувався; після висихання фарба
може бути видалена тільки механічним шляхом або за
допомогою органічних розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С
до +30 °С і відносній вологості повітря не вище 80%. Усі
вищезазначені рекомендації ефективні при температурі
+20 °C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах
час висихання фарби може змінитися. 
Для збереження рівномірності кольору рекомендується
при роботі на однорідних і великих поверхнях викорис-
товувати матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці,
та воду з одного джерела. 
Фарба при випадковому потраплянні на скляні, кераміч-
ні, дерев'яні, металеві або кам'яні поверхні може змінити
їхній колір, тому перед виконанням робіт їх необхідно
захистити від потрапляння Ceresit CT 44.
Під час роботи слід захищати очі та шкіру. У ви-
падку потрапляння фарби в очі необхідно не-
гайно промити їх водою і звернутися за допомо-
гою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування
фарби, при роботі з нею слід керуватися чинними нор-
мативними документами. У випадку використання мате-
ріалу в інших умовах необхідно самостійно провести
тестові випробування або звернутися за консультацією
до виробника.
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення
фарби на поверхні, що сильно обігріваються (наприк-
лад, поверхні, що перебувають безпосередньо під впли-
вом прямих сонячних променів). Свіжопофарбовані по-
верхні необхідно захищати від дощу до повного виси-
хання фарби.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, у приміщеннях з темпера-
турою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Акрилова фарба Ceresit СТ 44 фасується в пластикові єм-
кості по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилової 

смоли з мінеральними напов-
нювачами і пігментами 

Густина: близько 1,4 кг/л 
Покривність: не більше 0,26 кг/м2

Температура основи 
при застосуванні: від +5 °C до +30 °С 
Стійкість до опадів: через 12 годин 
Паропроникність, Sd: не більше 0,15 м (при товщині

двошарового покриття 
висохлої плівки 150 мкм)

Коефіцієнт водопогли-
нання: не більше 0,05 кг/м2 • год0,5

Стійкість до мокрого 
стирання за DIN EN ISO 
11998, класифікація за 
DIN EN ISO 53778: не менше 5000 циклів (клас 1) 
Витрата* при одношаро-
вому нанесенні : від 0,1 до 0,4 л/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність акрилової фарби 
Ceresit СТ 44 вказаним технічним характеристикам при
виконанні правил транспортування, зберігання, приго-
тування і нанесення, які наведені в даному технічному
описі. Виробник не несе відповідальності за неправиль-
не використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях і умовах, не передбачених техніч-
ним описом. Із моменту появи даного технічного опису
всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

висока атмосферостійкість
висока паропроникність
стійка до дії УФ-випромінювання
стійка до забруднення
готова до використання

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Си лі ко но ва фар ба Ce re sit СТ 48 приз на че на для оз до блен ня
по вер хонь бу ді вель них кон струк цій та еле мен тів усе ре ди ні та
зов ні бу ді вель. Зов ні бу ді вель – по мі не раль них ос но вах (бе -
тон – 28 діб; це гла, це мент но-пі ща ні шту ка тур ки – 14 діб).
Все ре ди ні бу ді вель – також по мі не раль них ос но вах (у то му
чи слі гіп со вих шту ка тур ках, пли тах тощо).
Фар ба за сто со ву єть ся для оновлення есте тич них вла сти во -
стей де ко ра тив них шту ка ту рок, ра ні ше по фар бо ва них по -
вер хонь і в си сте мах те плоізо ля ції. Ефек тив на при ре став ра -
ції пам'яток ста ро ви ни по ре став ра цій них шту ка тур ках.
По верх ні, по фар бо ва ні Ce re sit СТ 48, мож на ми ти з ви ко ри -
стан ням роз пи лю ва ча під не ви со ким ти ском. Тем ні кольо ри
слід ви ко ри сто вувати на не ве ли ких по верх нях (на при клад,
на окре мих ар хі тек тур них де талях).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва має бу ти су хою і міц ною, без
ви ди мих уш ко джень, очи ще ною від ре чо вин, які зни жу ють
ад ге зію.
Зов ні бу ді вель:
- бе тон, це гла, це мент но-пі ща ні шту ка тур ки (за лиш ко ва во -
ло гість не біль ше 3%) – по верх ню необхід но очи сти ти від
пи лу, бру ду та ін ших речо вин, які зни жу ють адге зію фар би
до осно ви, і заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17 су пер,
за необхід но сті вирів ня ти Ce re sit СТ 29 (по бето ну – через
адге зій ний шар Ceresit CT 29 + 6% Ceresit CC 81) і заш па к-
лю ва ти Ce re sit СТ 225;
- ста ра фар ба – фар бу мак си маль но ви да ли ти ме ха ніч ним
шля хом, по верх ню очи сти ти і об ро би ти Ceresit СТ 14;
- де ко ра тив ні шту ка тур ки: по лі мер ні – ви ми ти, про су ши ти;
по лі мер це мент ні – очи сти ти від пи лу, бру ду, кіп тя ви ме ха -
ніч ним шля хом, заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рі це мент но-пі ща ні шту ка тур ки – очи сти ти до міц но го ша -
ру, заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер, ви рів ня ти Ceresit СТ 29
(ко ли необхід но);
- міц на це гля на клад ка з роз шит ими шва ми – очи сти ти від
пи лу, бру ду та заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;

- ре став ра цій ні шту ка тур ки – очи сти ти від пи лу, бру ду та
заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер.
Усе ре ди ні будівель:
- гіп со ві пли ти, шту ка тур ки (за лиш ко ва во ло гість не біль ше
1%) – очи сти ти від пи лу, бру ду, заґрун ту ва ти 
Ce re sit CT 17 су пер;
- по верх ні, по фар бо ва ні во до е муль сій ни ми фар ба ми, що
втра ти ли зче плен ня з ос но вою, – ви да ли ти, ре тель но про -
ми ти, ви су ши ти і заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;
- кле йо ві фар би, вап ня на і крей дя на по біл ка, клеї, па пір та
ін. по крит тя, що роз чи ня ють ся у во ді, – ви да ли ти пов ні стю,
про ми ти, ви су ши ти і заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рі вап ня ні шту ка тур ки, що втра ти ли міц ність, – ви да ли ти
до міц ної ос но ви, об ро би ти ґрун тов кою Ce re sit CT 17 су пер,
ви рів ня ти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у спів від но шен ні
100:1,45, по фар бу ва ти че рез 72 го ди ни;
- ніз дрю ва тий бе тон – по верх ню ви рів ня ти Ce re sit CT 21 +
Ceresit СО 85 у спів від но шен ні 100:1,45, заґрун ту ва ти 
Ce re sit CT 17 су пер, по фар бу ва ти че рез 72 го ди ни;
- масляна фар ба з ви со кою ад ге зі єю до ос но ви – очи сти ти,
заш ку ру ва ти, заґрун ту ва ти Ce re sit CT 17 су пер.
Трі щи ни в мі не раль них ос но вах за ма зу ють шпа клів кою 
Ce re sit CT 95 чи Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Як що по верх ня ос но ви по кри та гриб ка ми, мохом або во до -
ро стя ми, необхід но ви ко на ти її ме ха ніч не очищення, по тім
про ми ти і ви су ши ти. Чи сту і су ху по верх ню ос но ви об ро би -
ти за со бом Ceresit СТ 99 пе ред по чат ком про ве ден ня ґрун-
тувальних ро біт.

СТ 48
Силіконова фар ба
Для фарбування поверхонь усередині та зовні будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ре тель но пе ре мі ша ти вміст упа ков ки. Фар бу на но сити пенз-
лем, ва ли ком або фар бо роз пи лю ва чем у 2 ша ри. Ро бо ти 
з фар бу ван ня всі єї по верх ні, що зна хо дить ся в од ній пло щи -
ні, ма ють про во ди ти ся без пе рер ви ме то дом «мо кре по мо -
крому». Пе рер ву в ро бо ті або за вер шен ня фар бу ван ня ре -
ко мен ду ється ро би ти в міс ці сти ку по вер хонь (ку ти бу ді вель
або при мі щен ня), ар хі тек тур них еле мен тів фа са дів. При не-
обхід но сті фар ба мо же бу ти роз бав ле на во дою (не біль ше
ніж на 5%) і ре тель но пі сля цьо го роз мі ша на. При на не сен -
ні фі ніш но го ша ру фар бу роз бав ля ти не ре ко мен ду єть ся. 
В зал еж но сті від тем пе ра ту ри нав ко лиш ньо го се ре до ви ща 
і во ло го сті по ві тря пов тор ний шар мо же бу ти на не се ний че -
рез 12 го дин. Не до зво ляєть ся ви ко ри стан ня єм ко стей та ін -
стру мен тів, що іржавіють. Одра зу пі сля ро бо ти слід про ми -
ти во дою ін стру мент, що ви ко ри сто ву вав ся; пі сля ви си хан ня
фар ба мо же бу ти ви да ле на тільки ме ха ніч ним шля хом або
за до по мо гою ор га ніч них роз чин ни ків.

ПРИМІТКИ
Ро бо ти пот ріб но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від +5 °С
до +30 °С і від но сній во ло го сті повітря не вище 80%. Усі ви -
ще ви кла де ні ре ко мен да ції ефек тив ні при тем пе ра ту рі +20 °C
і від но сній во ло го сті по ві тря 60%. В ін ших умо вах час ви си -
хан ня фар би мо же змі ни ти ся. 
Для збе ре жен ня рів но мір но сті кольо ру ре ко мен ду єть ся при
ро бо ті на од но рід них і ве ли ких по верх нях ви ко ри сто ву ва ти
ма те рі а ли з од нієї пар тії, вка за ної на упа ков ці, та во ду з од -
но го дже ре ла. 
При ви пад ко во му по тра плян ні на скля ні, ке ра міч ні, де -
рев'яні, ме та ле ві або кам'яні по верх ні фар ба мо же змі ни ти
їхній ко лір, то му пе ред ви ко нан ням ро біт їх необхід но за хи -
сти ти від по тра плян ня Ce re sit CT 48.
Під час ро бо ти слід захищати очі та шкі ру. У ви пад -
ку по тра плян ня фар би в очі не гай но про мий те їх во -
дою і звер ніть ся за до по мо гою до лі ка ря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім ви ще ви кла де ної ін фор ма ції про за стос уван ня фар би,
при ро бо ті з нею пот ріб но ке ру ва ти ся чин ни ми нор ма тив ни -
ми до ку мен та ми. У випадку використання матеріалу в ін-
ших умовах необхідно самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника.
При ви ко нан ні зов ніш ніх ро біт слід уни ка ти на не сен ня фар -
би на по верх ні, що силь но обі грі ва ють ся (на при клад, по -
верх ні, що перебувають без по се редньо під впли вом пря мих
со няч них про ме нів). Сві жо по фар бо ва ні по верх ні необхід но
за хи ща ти від до щу до пов но го ви си хан ня фар би.

ЗБЕРІГАННЯ
У фір мо вій гер ме тич ній упа ков ці у приміщеннях з темпера-
турою від +5 °С до +35 °С – 12 мі ся ців від да ти ви го то влен -
ня, вка за ної на упа ков ці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Си лі ко но ва фар ба Ce re sit СТ 48 фа су єть ся у пла сти ко ві єм -
ко сті по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: модифіковані силіконові 

та акрилові смоли з напов-
нювачами і пігментами 

Густина: приблизно 1,45 кг/л 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °C до +30 °С 
Стійкість до опадів: через 12 годин 
Паропроникність, Sd: не більше 0,025 м (при 

товщині двошарового 
покриття висохлої плівки 
150 мкм) 

Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,1 кг/м2 • год0,5

Стійкість до мокрого стиран-
ня за DIN EN ISO 11998, 
класифікація за DIN EN ISO 
53778: не менше 5000 циклів (клас 1)
Витрата*: близько 0,3 л/м2 при 

двошаровому нанесенні
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність си лі ко но вої фар би Ce re sit СТ 48
ука за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра -
вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня,
які на ве де ні в цьо му тех ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від -
по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, 
а та кож за йо го за стос уван ня з ін шою ме тою та в умо вах,
не пе ред ба че них тех ніч ним опи сом. Із моменту появи дано-
го технічного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до атмосферних впливів
висока адгезія до мінеральних 
основ
має бактерицидні властивості
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Силікатна фарба Ceresit СТ 54 призначена для фарбування
бетонних, цегляних, оштукатурених основ, а також раніше
пофарбованих силікатними фарбами мінеральних основ
будівельних конструкцій, поверхонь, обклеєних спеціаль-
ними шпалерами, або з облицюванням із неглазурованої
кераміки. Застосовується при реконструкції фасадів істо-
ричних архітектурних пам'яток, улаштуванні систем скріп-
леної теплоізоляції будівель та споруд. Можливе викорис-
тання для пофарбування декоративних цементно-полімер-
них штукатурок і шпаклівок групи Ceresit СТ. Не застосову-
вати на гіпсових та полімерних основах без спеціальної під-
готовки поверхні.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою і міцною, без
видимих ушкоджень. Перед застосуванням силікатної фар-
би основу очищують від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що знижують адгезію до основи. Усі нерівнос-
ті та неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти
відповідні місця сумішами груп Ceresit CТ або Ceresit CX.
Зовні будівель: 
- бетон, цегляна кладка (вік – 28 діб), цементно-піщані шту-
катурки (вік – 14 діб) – поверхню необхідно очистити від пи-
лу, бруду та інших речовин, що знижують адгезію фарби до
основи, при необхідності вирівняти Ceresit СТ 29 (по бетону –
через адгезійний шар Ceresit CT 29 + 6% Ceresit CC 81) і за-
шпаклювати Ceresit СТ 225;
- стара фарба – фарбу максимально видалити механічним
шляхом, поверхню очистити і обробити Ceresit СТ 14;
- декоративні штукатурки: силікатні – вимити, просушити;
полімерцементні – очистити від пилу, бруду, кіптяви меха-
нічним шляхом;
- старі цементно-піщані штукатурки – очистити до міцного
шару, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, при необхідності
вирівняти Ceresit СТ 29.

Усередині будівель:
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не більше 1%) –
очистити від пилу, бруду, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- пофарбовані поверхні – очистити, ретельно промити, ви-
сушити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити
до міцного шару, обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер,
вирівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CT 21 +
Ceresit СО 85 у співвідношенні 100:1,45, проґрунтувати
Ceresit CT 17 супер, пофарбувати через 72 години.
Тріщини в мінеральних основах зашпакльовуються шпаклів-
кою Ceresit CT 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Якщо поверхня основи покрита грибками, мохом або водо-
ростями, необхідно виконати її механічне очищення, потім
промити і висушити. Чисту і суху поверхню основи оброби-
ти засобом Ceresit СТ 99 перед початком проведення ґрун-
тувальних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ретельно перемішати вміст упаковки. Фарбу наносити
пензлем або валиком. Роботи з фарбування всієї поверхні,
що знаходиться в одній площині, мають проводитися без пе-
рерви методом «мокре по мокрому». Перерву в роботі або
завершення фарбування рекомендується робити в місці сти-
ку поверхонь (кути будівель або приміщення), архітектур-

СТ 54
Силікатна фарба
Паропроникна, гідрофобна фарба для фарбування мінеральних поверхонь
усередині та зовні будівель.
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них елементів фасадів. При необхідності фарба може бути
розведена водою (не більше ніж на 15%) і після цього ре-
тельно розмішана. При нанесенні фінішного шару фарбу
розводити не рекомендується. В залежності від температу-
ри навколишнього середовища і вологості повітря повтор-
ний шар може бути нанесений через 12 годин. Не дозволя-
ється використання ємкостей та інструментів, що іржавіють.
Одразу після роботи слід промити водою інструмент, що ви-
користовувався; після висихання фарба може бути видале-
на тільки механічним шляхом або за допомогою органічних
розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи потрібно виконувати при температурі основи від +5 °С
до +30 °C і відносній вологості повітря не вище 80%. Усі
вищевикладені рекомендації ефективні при температурі
+20 °C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах
час висихання фарби може змінитися. 
Для збереження рівномірності кольору рекомендується при
роботі на однорідних і великих поверхнях використовувати
матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці, та воду з од-
ного джерела. 
При випадковому потраплянні на скляні, керамічні, де-
рев'яні, металеві або кам'яні поверхні фарба може змінити
їхній колір, тому перед виконанням робіт їх необхідно за-
хистити від потрапляння Ceresit CT 54.
Під час роботи слід захищати очі та шкіру. У випад-
ку потрапляння фарби в очі негайно промийте їх во-
дою і зверніться за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення фар-
би на поверхні, що сильно обігріваються (наприклад, по-
верхні, що перебувають безпосередньо під впливом прямих
сонячних променів). Свіжопофарбовані поверхні необхідно
захищати від дощу до повного висихання фарби.
Окрім вищевикладеної інформації про застосування фар-
би, при роботі з нею слід керуватися чинними нормативни-
ми документами. У випадку використання матеріалу в ін-
ших умовах необхідно самостійно провести тестові випро-
бування або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з темпера-
турою від +5 °С до +35 °С – 12 місяців від дати виготовлен-
ня, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаков-
ку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Силікатна фарба Ceresit СТ 54 фасується в пластикові єм-
кості по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водний розчин силікатів 

із пігментами, гідрофобними 
та ін. модифікаторами

Густина: близько 1,4 кг/л 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °С до +30 °С
Паропроникність, Sd: не більше 0,03 м (при тов-

щині двошарового покриття
висохлої плівки 150 мкм)

Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,5 кг/м2 • год0,5

Стійкість до мокрого стирання 
за DIN EN ISO 11998, класи-
фікація за DIN EN ISO 53778: не менше 5000 циклів (клас 1) 
Витрата* при одношаровому 
нанесенні: від 0,1 до 0,4 л/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність силікатної фарби Ceresit СТ 54
вказаним технічним характеристикам при дотриманні пра-
вил транспортування, зберігання, приготування і нанесення,
які наведені в цьому технічному описі. Виробник не несе від-
повідальності за неправильне використання матеріалу, 
а також за його застосування з іншою метою та в умовах,
не передбачених технічним описом. Із моменту появи дано-
го технічного опису всі попередні стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

білосніжна матова
стійка до легкого вологого протирання
паропроникна
хороша покривність
для стін і стель

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова біла фарба Ceresit СТ 50 призначена для оздоблення
поверхонь будівельних конструкцій і елементів усередині буді-
вель по мінеральних (бетон, цегла, цементно-піщані штукатур-
ки, гіпсові штукатурки і плити тощо) і органічних основах (шпа-
лери, полістирольні плити, фанера, деревостружкові та дерево-
волокнисті плити) в приміщеннях з нормальним експлуатацій-
ним навантаженням. Можливе багатократне ремонт-не пере-
фарбування без видалення попереднього шару. Не застосову-
вати для фарбування підлоги.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням акрилової фар-
би основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що знижують адгезію до основи: 
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не більше 1%) –
очистити від пилу, бруду, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, за-
шпаклювати Ceresit СТ 126; 
- деревостружкові, деревоволокнисті плити, фанеру – очистити
і заґрунтувати Ceresit СТ 17 супер;
- пофарбовані водоемульсійними фарбами поверхні, що втра-
тили зчеплення з основою, – видалити, ретельно промити і ви-
сушити, заґрунтувати Ceresit СТ 17 супер, за потреби зашпак-
лювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- клейові фарби, вапняну і крейдяну побілку, клей, папір та ін.
покриття, розчинні у воді, – видалити повністю, промити, вису-
шити і заґрунтувати Ceresit СТ 17 супер, за потреби зашпак-
лювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити до
міцної основи, обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер, ви-
рівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, зашпаклювати і пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CT 24 або
Ceresit СТ 21, зашпаклювати Ceresit CT 126 супер і проґрунту-
вати Ceresit CT 17 супер, пофарбувати через 7 діб;

- масляну фарбу з високою адгезією до основи – очистити, за-
шкурувати, заґрунтувати Ceresit СТ 17 супер.
Тріщини в мінеральних основах замазати шпаклівкою 
Ceresit CT 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Якщо поверхня основи покрита грибком, мохом, необхідно
провести її механічне очищення, потім промити і висушити.
Чисту і суху поверхню обробити Ceresit СТ 99 перед початком
проведення ґрунтувальних робіт. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Акрилову фарбу Ceresit СТ 50 перед застосуванням слід ре-
тельно перемішати. Фарбу наносити пензлем або валиком 
у два шари. При фарбуванні світлих поверхонь (наприклад, де-
ревостружкових плит) достатньо одношарового покриття. При
фарбуванні темних, висококонтрастних основ необхідно фар-
бувати у два шари. Фарбування всієї поверхні, що знаходиться
в одній площині, слід проводити без перерви методом «мокре
по мокрому». Перерву в роботі або завершення фарбування
рекомендується робити в місці стику поверхонь. У разі потреби
у фарбу може бути додана чиста вода (не більше 10%); фарбу
після цього ретельно розмішати. При нанесенні фінішного шару
фарбу розбавляти не рекомендується. Залежно від температу-
ри навколишнього середовища і вологості повітря повторний
шар може бути нанесений через 4 години. Не допускається ви-
користання ємкостей та інструментів, що іржавіють. Відразу піс-
ля роботи слід промити водою використовуваний інструмент;
після висихання фарба може бути видалена тільки механічним
шляхом або за допомогою органічних розчинників.

СТ 50
Інтер’єрна акрилова фарба БІЛОСНІЖНА
Водно-дисперсійна фарба для внутрішніх робіт.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+30 °C і відносній вологості не вище 80%. Усі вищевикладені
рекомендації ефективні при температурі +20 °C і відносній во-
логості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може
змінитися. 
Для збереження рівномірності кольору рекомендується при ро-
боті на однорідних і великих поверхнях використовувати мате-
ріали з однієї партії, вказаної на упаковці, та воду з одного
джерела. Фарба при випадковому потраплянні на скляні, ке-
рамічні, дерев’яні, металеві або кам’яні поверхні може змінити
їхній колір, тому перед виконанням робіт їх необхідно захисти-
ти від потрапляння Ceresit СТ 50. 
Під час роботи слід захищати очі та шкіру. У разі по-
трапляння фарби в очі необхідно негайно промити їх
водою і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Окрім вищевикладеної інформації про застосування фарби,
при роботі з нею слід керуватися чинними нормативними доку-
ментами. У випадку використання матеріалу в інших умовах
необхідно самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника.
При виконанні робіт слід уникати нанесення фарби на поверх-
ні, що сильно обігріваються (наприклад, поверхні, що перебу-
вають безпосередньо під прямими сонячними променями). Сві-
жопофарбовані поверхні необхідно захищати від дії води до
повного висихання фарби. 

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з постійною
температурою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати ви-
готовлення, вказаної на упаковці. Берегти від заморожу-
вання.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Акрилова фарба Ceresit СТ 50 фасується в пластмасові відра
по 3 л, 5 л і 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилової 

смоли з мінеральними наповню-
вачами і пігментами 

Колір: білий 
Густина: близько 1,5 кг/л 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °С до +30 °С 
В’язкість: не менше 2500 МПа • с 
Рівень рН: 8–9 
Масова частка нелетких 
речовин (при +140 °С): 56–59% 
Ступінь перетиру: не більше 50 мкм 
Яскравість білого покриття 
в системі CIELab: не менше 96,5 
Витрата*:
- при одношаровому 
нанесенні: від 0,15 до 0,2 л/м2

- при двошаровому 
нанесенні: близько 0,3 л/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність акрилової фарби Ceresit СТ 50
вказаним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які наве-
дені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідаль-
ності за неправильне використання матеріалу, а також за його
застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

стійка до миття та стирання 
(2000 циклів на стирання)
матова
високий ступінь білизни
відмінна покривність
паропроникна
для стін та стель

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба Ceresit СТ 51 призначена для фарбування по-
верхонь будівельних конструкцій та елементів усередині буді-
вель по мінеральних (бетон, цегла, цементно-піщані штукатур-
ки, гіпсові штукатурки і плити тощо) і органічних основах (шпа-
лери, полістирольні плити, фанера, деревостружкові та дере-
воволокнисті плити) у приміщеннях із нормальним експлуата-
ційним навантаженням. Допускається миття з використанням
побутових миючих засобів. Можливе багатократне ремонтне
перефарбування без видалення попереднього шару. Не засто-
совувати для фарбування підлоги.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань:
- бетон (залишкова вологість не більше 3%) – очистити від пилу,
бруду та інших речовин, що знижують адгезію фарби до основи,
нанести адгезійний шар (Ceresit СТ 29 + 6% Ceresit СС 81), на-
нести шар вирівнюючої штукатурки Ceresit СТ 29, зашпаклю-
вати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225 (для приміщень із підви-
щеною вологістю);
- цегла, цементно-піщані штукатурки – поверхню потрібно очисти-
ти від пилу, бруду та інших речовин, що знижують адгезію фарби
до основи, і проґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер, у разі
потреби вирівняти Ceresit СТ 29 і зашпаклювати  Ceresit СТ 126
або Ceresit СТ 225 (для приміщень із підвищеною вологістю);
- стара фарба – фарбу максимально видалити механічним
шляхом, поверхню очистити і обробити Ceresit СТ 14, зашпак-
лювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225 (для приміщень із під-
вищеною вологістю);
- декоративні штукатурки: полімерні – вимити, просушити; по-
лімерцементні – очистити від пилу, бруду, кіптяви механічним
шляхом, проґрунтувати Ceresit CT 17 супер, зашпаклювати 
Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225 (для приміщень із підвище-
ною вологістю);

- старі цементно-піщані штукатурки – очистити до міцного ша-
ру, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, у разі потреби вирівняти
Ceresit СТ 29, зашпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не більше 1%) –
очистити від пилу, бруду, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, за-
шпаклювати Ceresit СТ 126;
- деревостружкові, деревоволокнисті плити, фанера – очисти-
ти і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- поверхні, пофарбовані водоемульсійними фарбами, що втра-
тили зчеплення з основою, – видалити, ретельно промити, ви-
сушити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, у разі потреби за-
шпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- клейові фарби, вапняна та крейдяна побілка, папір та інші по-
криття, що розчиняються у воді, – видалити повністю, промити,
висушити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, у разі потреби за-
шпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити до
міцної основи, обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер, ви-
рівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, зашпаклювати і пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CT 24 або
Ceresit CT 21, зашпаклювати Ceresit CT 126 супер і проґрунту-
вати Ceresit CT 17 супер, пофарбувати через 7 діб;
- масляна фарба з високою адгезією до основи – очистити, за-
шліфувати, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер.
Тріщини у мінеральних основах замазати шпаклівкою Ceresit CT 95
або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Якщо поверхня основи покрита грибками, мохом, потрібно

СТ 51
Інтер’єрна акрилова фарба СУПЕР
Водно-дисперсійна, стійка до миття фарба для внутрішніх робіт 
(DIN EN ISO 13300 клас 3).



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

здійснити її механічне очищення, потім промити і висушити.
Чисту і суху поверхню обробити засобом Ceresit CT 99 перед
початком проведення ґрунтувальних робіт.
Зволоження основи може призвести до відшарування, пошкод-
ження покриття фарби, тому в приміщеннях або місцях, що під-
даються тривалому впливу вологи, основу потрібно спочатку
гідроізолювати. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ретельно перемішати вміст упаковки. Фарбу наносити пензлем
або валиком у 2 шари. При фарбуванні світлих поверхонь (на-
приклад, деревостружкових плит) достатньо одношарового
покриття. Фарбування темних, висококонтрастних основ по-
трібно проводити у 2 шари. Фарбування всієї поверхні, що пе-
ребуває в одній площині, проводити без перерви методом
«мокре по мокрому». Перерву в роботі або завершення фар-
бування рекомендовано робити в місці стику поверхонь. У ра-
зі потреби у фарбу можна додати чисту воду (не більше ніж
10%); фарбу після цього ретельно перемішати. При нанесенні
фінішного шару розбавляти фарбу не рекомендується. Залеж-
но від температури навколишнього середовища і вологості по-
вітря повторний шар можна нанести через 4 години. Не можна
використовувати іржаві ємкості та інструменти. Відразу після
роботи слід промити водою використовуваний інструмент; піс-
ля висихання фарбу можна видалити тільки механічним шля-
хом або за допомогою органічних розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °C і відносній вологості повітря не вище 80%. Усі вищеви-
кладені рекомендації ефективні при температурі +20 °C і від-
носній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
фарби може змінитися.
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при ро-
боті на однорідних та великих поверхнях використовувати ма-
теріали з однієї партії, вказаної на упаковці, та воду з одного
джерела.
Якщо фарба випадково потрапила на скляні, керамічні, де-
рев’яні, металеві або кам’яні поверхні, вона може змінити їхній
колір, тому перед виконанням робіт їх необхідно захистити від
потрапляння Ceresit CT 51.
Під час роботи потрібно захищати очі та шкіру. У ра-
зі потрапляння фарби в очі слід негайно промити їх
водою і звернутися за допомогою до лікаря. 

РЕКОМЕНДАЦIЇ
При виконанні робіт слід уникати нанесення фарби на поверх-
ні, що сильно обігріваються (наприклад, поверхні, що знаходять-
ся безпосередньо під прямими сонячними променями). Свіжо-
пофарбовані поверхні необхідно захищати від дії води до пов-
ного висихання фарби. 
Крім вищевикладеної інформації про застосування фарби, при
роботі з нею слід керуватися чинними нормативними докумен-
тами. У випадку використання матеріалу в інших умовах необ-
хідно самостійно провести тестові випробування або звернути-
ся за консультацією до виробника.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях із температу-
рою від +5 °С до +35 °C – 18 місяців від дати виготовлення,
вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Акрилова фарба Ceresit СТ 51 фасується у пластикові ємкості
по 3 л, 5 л і 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилової 

смоли з мінеральними наповню-
вачами і пігментами 

Колір: білий (матовий) 
Густина: близько 1,5 кг/л 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °C до +30 °С
Нанесення наступного шару: через 4 години 
Ступінь перетиру: не більше 50 мкм 
В’язкість: не менше 2500 МПа • c
Масова частка 
нелетких речовин: не менше 57%
Стійкість до мокрого стирання 
за DIN EN ISO 11998, класи-
фікація за DIN EN ISO 13300: клас 3 (2000 циклів) 
Витрата* при одношаровому 
нанесенні на рівну, підго-
товлену поверхню: від 0,15 до 0,2 л/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність фарби Ceresit СТ 51 вказаним
технічним характеристикам за умови виконання правил транс-
портування, зберігання, приготування та нанесення, які наве-
дені в даному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним опи-
сом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

суперстійка до миття та стирання 
(5000 циклів на стирання)
відмінна покривність
для вологих приміщень
запобігає появі грибка та плісняви
напівматова
паропроникна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Інтер’єрна акрилова фарба ПРЕМІУМ Ceresit СТ 52 призначе-
на для фарбування поверхонь будівельних конструкцій та еле-
ментів усередині будівель по мінеральних (бетон, цегла, це-
ментно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки та плити тощо) 
і органічних основах (шпалери, полістирольні плити, фанера,
деревостружкові та деревоволокнисті плити), що несуть високе
експлуатаційне навантаження та потребують частого миття 
з використанням побутових миючих і дезінфікуючих засобів.
Може використовуватися у приміщеннях із підвищеною воло-
гістю. Не застосовувати для фарбування підлоги.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без
видимих руйнувань: 
- бетон (залишкова вологість не більше 3%) – очистити від пилу,
бруду та інших речовин, що знижують адгезію фарби до осно-
ви, нанести адгезійний шар (Ceresit СТ 29 + 6% Ceresit СС 81),
нанести шар вирівнюючої штукатурки Ceresit СТ 29, зашпак-
лювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225 (для приміщень із під-
вищеною вологістю);
- цегла, цементно-піщані штукатурки – поверхню необхідно очис-
тити від пилу, бруду та інших речовин, що знижують адгезію фар-
би до основи, і проґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер,
у разі потреби вирівняти Ceresit СТ 29 і зашпаклювати Ceresit СТ 126
або Ceresit СТ 225 (для приміщень із підвищеною вологістю);
- стара фарба – фарбу максимально видалити механічним
шляхом, поверхню очистити та обробити Ceresit СТ 14, за-
шпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- декоративні штукатурки: полімерні – вимити, просушити; по-
лімерцементні – очистити від пилу, бруду, кіптяви механічним
шляхом, проґрунтувати Ceresit CT 17 супер, зашпаклювати 
Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225 (для приміщень із підвище-
ною вологістю);

- старі цементно-піщані штукатурки – очистити до міцного ша-
ру, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, у разі потреби вирівняти
Ceresit СТ 29, зашпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не більше 1%) –
очистити від пилу, бруду, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, за-
шпаклювати Ceresit СТ 126;
- деревостружкові, деревоволокнисті плити, фанера – очисти-
ти і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- поверхні, пофарбовані водоемульсійними фарбами, що втра-
тили зчеплення з основою, – видалити, ретельно промити, ви-
сушити та заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, у разі потреби за-
шпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- клейові фарби, вапняна і крейдяна побілка, клеї, папір та ін-
ші покриття, що розчиняються у воді, – видалити повністю, про-
мити, висушити та заґрунтувати Ceresit CT 17 супер, у разі по-
треби зашпаклювати Ceresit СТ 126 або Ceresit СТ 225;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити до
міцної основи, обробити ґрунтовкою Сeresit CT 17 супер, ви-
рівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, зашпаклювати та пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CT 24 або
Ceresit CT 21, пофарбувати через 7 діб, заздалегідь проґрун-
тувати Ceresit CT 17 супер і зашпаклювати;
- масляна фарба з високою адгезією до основи – очистити, за-
шліфувати, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер.
Тріщини в мінеральних основах замазують шпаклівкою 
Ceresit CT 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.

СТ 52
Інтер’єрна акрилова фарба ПРЕМІУМ
Водно-дисперсійна, стійка до миття та вологого стирання фарба 
для внутрішніх робіт (DIN EN ISO 13300 клас 1).



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

Якщо поверхня основи покрита грибками, мохом, необхідно
здійснити її механічне очищення, потім промити і висушити.
Чисту і суху поверхню обробити засобом Ceresit CT 99 перед
початком проведення ґрунтувальних робіт. 
Зволоження основи може призвести до відшарування та по-
шкодження покриття фарби, тому в приміщеннях або місцях,
що піддаються тривалому впливу вологи, основу необхідно
спочатку гідроізолювати. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ретельно перемішати вміст упаковки. Фарбу наносити пензлем
або валиком у два шари. При фарбуванні світлих поверхонь
(наприклад, деревостружкових плит) достатньо одношарового
покриття. Фарбування темних, висококонтрастних основ необ-
хідно проводити у 2 шари. Фарбування всієї поверхні, що пе-
ребуває в одній площині, потрібно проводити без перерви ме-
тодом «мокре по мокрому». Перерву в роботі або завершення
фарбування рекомендовано робити в місці стику поверхонь. 
У разі потреби у фарбу можна додати чисту воду (не більше
ніж 10%); фарбу після цього ретельно розмішати. При нане-
сенні фінішного шару фарбу розбавляти не рекомендується.
Залежно від температури навколишнього середовища і воло-
гості повітря повторний шар можна нанести через 4 години. Не
можна використовувати іржаві ємкості та інструменти. Відразу
після роботи слід промити водою використовуваний інстру-
мент; після висихання фарбу можна видалити тільки механіч-
ним шляхом або за допомогою органічних розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+35 °C і відносній вологості повітря не вище 80%. Усі вищеви-
кладені рекомендації ефективні при температурі +20 °C і від-
носній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання
фарби може змінитися.  
Для збереження рівномірності кольору рекомендовано при робо-
ті на однорідних і великих поверхнях використовувати матеріали
з однієї партії, вказаної на упаковці, та воду з одного джерела.  
Якщо фарба випадково потрапила на скляні, керамічні, де-
рев’яні, металеві або кам’яні поверхні, вона може змінити їхній
колір, тому перед виконанням робіт їх необхідно захистити від
потрапляння Ceresit CT 52.
Під час роботи слід захищати очі та шкіру. Якщо фар-
ба потрапила в очі, негайно промийте їх водою і звер-
ніться за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
При виконанні робіт слід уникати нанесення фарби на поверх-
ні, що сильно обігріваються (наприклад, поверхні, що знахо-
дяться безпосередньо під впливом прямих сонячних променів).
Свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від впливу
води до повного висихання фарби.
Крім вищевикладеної інформації про застосування фарби, при
роботі з нею слід керуватися чинними нормативними докумен-
тами. У випадку використання матеріалу в інших умовах необ-
хідно самостійно провести тестові випробування або звернути-
ся за консультацією до виробника. 

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях із температу-
рою від +5 °С до +35 °C – 18 місяців від дати виготовлення,
вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Інтер’єрну акрилову фарбу ПРЕМІУМ Ceresit СТ 52 фасують 
у пластикові ємкості по 7 кг (5 л*) та 14 кг (10 л*).
*Об'єм продукту може коливатися в залежності від температури продукту 
та його здатності втягувати повітря при перемішуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилової смо-

ли з мінеральними наповнюва-
чами і пігментами 

Колір: білий (матовий) 
  Густина: близько 1,4 кг/л
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °C до +35 °С
Нанесення 
наступного шару: через 4 години
Ступінь перетиру: не більше 45 мкм
В’язкість: не менше 2000 МПа • c
Масова частка нелетких 
речовин: не менше 55% 
Стійкість до мокрого сти-
рання за DIN EN ISO 11998, 
класифікація за DIN EN ISO 
13300: клас 1 (5000 циклів)
Витрата** при одношаро-
вому нанесенні на підго-
товлені поверхні: від 0,15 до 0,2 л/м2

**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність фарби Ceresit СТ 52 вказаним
технічним характеристикам за умови виконання правил транс-
портування, зберігання, приготування та нанесення, які наве-
дені в даному описі. Виробник не несе відповідальності за не-
правильне використання матеріалу, а також за його застосу-
вання в інших цілях та умовах, не передбачених технічним опи-
сом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними. 



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

виразна структура
відмінна покривність
стійка до миття
стійка до стирання
паропроникна
готова до застосування

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Структурна акрилова фарба Ceresit СТ 53 призначена для 
оздоблення поверхонь стін і стель усередині будівель. Фарба на-
носиться як по мінеральних (зокрема, гіпсові штукатурки і плити
тощо), так і по органічних основах (шпалери, полістирольні пли-
ти, фанера, деревостружкові та деревоволокнисті плити). Засто-
совується також по раніше пофарбованих поверхнях.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 
і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною,
без видимих руйнувань:
- гіпсові плити, штукатурки (залишкова вологість не більше 1%) –
очистити від пилу, бруду, заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- деревостружкові, деревоволокнисті плити, фанеру – очистити
і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- поверхні, пофарбовані водоемульсійними фарбами, що втра-
тили зчеплення з основою, – видалити, ретельно промити, ви-
сушити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- клейові фарби, вапняну і крейдяну побілку, клей, папір та ін.
покриття, розчинні у воді, – видалити повністю, промити, вису-
шити і заґрунтувати Ceresit CT 17 супер;
- старі вапняні штукатурки, що втратили міцність, – видалити до
міцної основи, обробити ґрунтовкою Ceresit CT 17 супер, ви-
рівняти Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні
100:1,45, пофарбувати через 72 години;
- ніздрюватий бетон – поверхню вирівняти Ceresit CT 21 або
Ceresit СТ 29 + Ceresit СО 85 у співвідношенні 100:1,45, про-
ґрунтувати Ceresit CT 17 супер, пофарбувати через 72 години;
- масляну фарбу з високою адгезією до основи – очистити, за-
шкурувати, заґрунтувати Ceresit CT 16.
Тріщини в мінеральних основах закладаються шпаклівкою 
Ceresit CT 95 або Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Якщо поверхня основи покрита грибком, мохом, необхідно
провести її механічне очищення, потім промити і висушити.
Чисту і суху поверхню обробити Ceresit СТ 99 перед початком
проведення ґрунтувальних робіт. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Структурну акрилову фарбу Ceresit СТ 53 перед застосуван-
ням слід ретельно перемішати. Фарбу наносити поролоновим
або повстяним валиком в один шар. Час висихання фарби на-
самперед залежить від температури навколишнього середови-
ща і вологості повітря. За нормальних кліматичних умов (тем-
пература +20 °C і відносна вологість повітря 60%) час виси-
хання фарби до ступеня 3 – не більше 2 годин. Висохла фарба
стійка до механічного впливу. Інструменти слід одразу ж після
використання промити водою. Висохлі бризки слід усунути ор-
ганічними розчинниками. Не допускається використання єм-
костей та інструментів, що іржавіють.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до
+35 °C і відносній вологості не вище 80%. Усі вищевикладені
рекомендації ефективні при температурі +20 °C і відносній во-
логості повітря 60%. За інших умов час висихання фарби може
змінитися. Для збереження рівномірності кольору рекоменду-
ється при роботі на однорідних і великих поверхнях викорис-
товувати матеріали з однієї партії, вказаної на упаковці. 
Фарба при випадковому потраплянні на скляні, керамічні, де-
рев’яні, металеві або кам’яні поверхні може змінити їхній ко-
лір, тому перед виконанням робіт їх необхідно захистити від
потрапляння Ceresit CT 53.
Під час роботи слід захищати очі та шкіру. У разі по-
трапляння фарби в очі необхідно негайно промити їх
водою і звернутися по допомогу до лікаря.

СТ 53
Інтер’єрна акрилова фарба CТРУКТУРНА
Для обробки поверхонь стін і стель усередині будівель.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

РЕКОМЕНДАЦIЇ
При нанесенні фарби для отримання однорідної фактури не-
обхідно застосовувати однотипні валики.
Окрім вищевикладеної інформації щодо застосування фарби,
при роботі з нею слід керуватися чинними нормативними доку-
ментами. У випадку використання матеріалу в інших умовах
необхідно самостійно провести тестові випробування або
звернутися за консультацією до виробника. 

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з постійною 
температурою від +5 °С до +35 °С – 18 місяців від дати виготов-
лення, вказаної на упаковці. Берегти від заморожування.

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Акрилова фарба Ceresit СТ 53 фасується в пластикові ємкості
по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія стирол-акри-

лової смоли з мінеральними
наповнювачами і пігментами

Густина: близько 1,5 кг/л 
Температура основи 
при застосуванні: від +5 °С до +35 °С 
В’язкість (за Брукфільдом,
шпиндель № 7, 100 об/хв): не менше 13000 МПа • с 
Рівень рН: 8,0–10,0
Масова частка нелетких 
речовин (при +140 °С): не менше 70%
Витрата*: близько 0,5 л/м2 (при 

одношаровому нанесенні)
*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність структурної акрилової фарби
Ceresit СТ 53 вказаним технічним характеристикам при вико-
нанні правил транспортування, зберігання, приготування і на-
несення, які наведені в даному технічному описі. Виробник не
несе відповідальності за неправильне використання матеріалу,
а також за його застосування в інших цілях і умовах, не перед-
бачених технічним описом. Із моменту появи даного технічно-
го опису всі попередні стають недійсними. 


