CM 77

UltraFLEX

Večnamensko lepilo za fleksibilno polaganje keramičnih ploščic na težavnih površinah
LASTNOSTI









zelo obstojno in visoka lepljivost
trajno elastično
brez predpremaza za večino podlag
pripravljeno za uporabo
večnamensko lepilo za polaganje različnih
materialov
čas strjevanja je prilagojen
odporno na kemijske obremenitve
ne vsebuje vode in topil

PODROČJA UPORABE
CM 77 lepilo se uporablja za polaganje keramičnih
ploščic, marmorja, naravnega kamna, klinkerja, ivernih plošč, porcelana, steklenih mozaikov in drugo.
Lahko se uporablja tudi za povezovanje strukturnih
elementov, montažnih komponent, profilov in členov.
Za notranjo in zunanjo uporabo.
CM 77 zagotavlja dolgotrajno vez za vse težavne
površine, še posebej za površine, ki vibrirajo. Primerno brez predpremaza za kovinske, lesene, cementne in betonske podlage, cementne estrihe (stare več kot 28 dni), iverne plošče, stare ploščice,
umetni kamen in za talno gretje.
CM 77 je primeren tudi za svež (zelen) beton ali
estrih. V tem primeru je potrebno površino premazati
z ustreznim predpremazom. CM 77 je primeren tudi
za površine, ki so podvržene kemijskim vplivom in
konstantni vlagi, kot na primer: avtopralnice, terme,
javne kuhinje, pivovarne, silosi, prostori za živali,
mlekarne, sirarne, bazeni in laboratoriji.

Pri polaganju keramičnih ploščic v prostorih, ki so
podvrženi težavnim površinam (terme, kopališča) je
potrebno celotne površine zaščititi – hidroizolirati
(odvisno od namembnosti) s Ceresit CE 49 Epoxy
Flexi Seal tesnilom ali CL 69 hidroizolacijsko membrano oziroma podobnimi izdelki. V kotih, na vogalih
in spojih je potrebno uporabiti Ceresit CL 52 tesnilni
trak in CL 56/CL 57 kotne elemente pa je potrebno
vstaviti v hidroizolacijski sloj. Ostanke svežega lepila
odstranite z oljem ali Tangit čistilnim robcem. Za
čiščenje ne uporabljajte vode. Ko se lepilo strdi, se
lahko odstrani samo mehansko. Orodje je potrebno
očistiti takoj po uporabi s suho krpo ali s pomočjo
olja. Orodje se lahko očisti tudi z Tangit čistilnimi
robci. Fugiranje je možno po 24 urah

PRIPRAVA POVRŠINE
CM 77 je odlična rešitev za prenovo prostorov ali
novogradnjo, zunaj ali znotraj. CM 77 ima dober
oprijem na vse površine, ki so trdne, čiste, suhe in
brez delcev ki bi lahko povzročile odstopanje.
Nečistoča in nestabilno delci morajo biti predhodno
fizično odstranjeni. Neravnine se morajo izravnati in
luknje zadelati 12 ur pred nanosom lepila.
.

UPORABA
CM 77 se nanaša v tankem sloju. Lepljivi sloj poškropite z vodo, da se pospeši čas sušenja. Pozor:
Lepilo samo poškropite, brez polivanja in večjih količin vode. V kolikor med delom lepila ne uporabljate
ga pokrijte s pokrovom. V primeru daljše ne-uporabe
lepila, pokrijte vedro z folijo in zaprite s pokrovom.

OPOZORILA
CM 77 je lepilo na osnovi »Silane polimerov«, ki se
strjuje v stiku z vlago. Zaradi tega ni mogoče orodja
ali površine po uporabi očistiti z vodo. Površina se
predhodno očisti s suho krpo. Ostanki lepila se lahko
odstranijo z alkoholom, oljem ali razredčilom. Odstranite površinski sloj lepila, ki se je formiral na površini (npr. zaradi nepravilnega skladiščenja). Ne ga
zmešati z vsebino. Odprto vedro dobro zatesnite in
zaprite.

SKLADIŠČENJE
Hraniti na suhem in v originalno zapakirani embalaži.

ROK UPORABE: 12 mesecev od datuma proizvodnje v kolikor je skladiščeno na suhem in hladnem v
originalno zapakirani embalaži. V primeru uporabe je
potrebno vedro dobro zapreti in zatesniti.

PAKIRANJE
Vedro, 6 kg.

TEHNIČNI PODATKI
Osnova: reakcijska smola na osnovi silana z mineralnimi polnili in dodatki
Specifična teža:
1,6 kg/m2
Temperatura med nanosom:
od +5°C do +35°C
Odprti čas:
pribl. 25 min.
Vertikalni zdrs:
≤ 0,2 mm
Možnost fugiranja:
po 24 urah
Odpornost na kemikalije:
po 7 dneh
Temperaturna obstojnost:
od -30°C do +70°C
Strižna trdnost:
≥ 2 N/mm2 pri skladiščnih pogojih
Barva: bela
Poraba:
Debelina zoba
po DIN 18 157 v mm

Poraba (kg/m2)

Distributer za Slovenijo:
Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ul. 23
2506 Maribor
Tel.: 02 / 22 22 281
www.ceresit.si

