CM 17
Fleksibilno lepilo za ploščice
Izredno fleksibilno lepilo za lepljenje ploščic na deformirane in kritične podlage. Za zunanjo in notranjo
uporabo.
LASTNOSTI












razred S1
za ne vpojno keramiko (stekleni mozaik)
izjemno fleksibilno
za oblaganje fasade s keramiko
za postavljanje ploščic velikega formata na kritične
podlage
za balkone, terase in bazene
za sisteme s talnim gretjem
podaljšani čas obdelave
visoka trdnost
odporno na različne vremenske razmere
za debelino sloja od 2 do 3 mm

PODROČJA UPORABE
Lepilna malta Ceresit CM 17 je primerna za polaganje
ploščic na sisteme s talnim gretjem, na različne keramične
materiale in na oljne barve. Za kuhinje, kopalnice, balkone,
terase in fasade kot tudi za betonske elemente (stare
najmanj 3 mesece). Idealna za uporabo na kritičnih
površinah.

PRIPRAVA PODLAGE
Ceresit CM 17 je primeren za vse trdne, čiste in suhe
površine brez snovi, ki lahko zmanjšajo oprijem. S podlage
ostranite: vso umazanijo, prah, olja in masti.

NAVODILA ZA UPORABO
Lepilo CM 17 nanesite na površino z ustrezno nazobčano
lopatico, tako da pokrijete vsaj 65% površine. Fugiranje je
dovoljeno po 24h. Klimatski pogoji lahko upočasnijo, oz.
pospešijo postopek sušenja. Za polaganje ploščic na
fasadi uporabite ploščice mase do 30 kg. Poskrbite, da
imajo ploščice večjih dimenzij horizontalno podporo v vsaki
vrsti. Mehansko pritrjevanje je potrebno v obeh primerih.

Ceresit CM 17 mešajte s čisto vodo, dokler se grudice
popolnoma ne raztopijo. Za 25 kg prahu potrebujete 6,757,5 l vode. V slučaju uporabe samo manjšega dela vsebine
vreče, zmešajte vsebino CM 17 z vodo v razmerju 3:1.
Počakajte 10 minut in nato ponovno premešajte. Bodite
pozorni na čas nastanka kožice, ki je pribl. 15-20 minut.

POMEMBNE INFORMACIJE
CM 17 je treba uporabiti v skladu z opisanimi navodili.
Navedene značilnosti so pridobljene na podlagi testov in
primerov uporabe. Predlagani načini uporabe se
spreminjajo odvisno od lokacije in pogojev dela in zaradi
tega predstavljajo samo napotke brez garancije na delo,
kajti na pogoje in način izvedbe dela nimamo vplivov.

PAKIRANJE
Papirnate vreče, 25 kg.

SKLADIŠČENJE

OPOZORILA
Delo mora biti opravljeno pri temperaturi zraka +5°C in
+30°C. CM 17 vsebuje cement in v stiku z vlago, ustvarja
močno alkalno reakcijo, zato je potrebno zaščititi kožo in oči.
V primeru stika z očmi izperite z vodo in takoj poiščite
zdravniško pomoč.

PORABA
Globina zoba
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Najmanj 12 mesecev v suhih in hladnih prostorih.

ODLAGANJE ODPADKOV
Reciklirati samo popolnoma prazno embalažo. Odstranite
ostanke strjenega produkta kot industrijski odpad,
podoben gospodinjskim odpadkom ali v kontejnerjih za
komercialni/gradbeni odpad. Neutrjene ostanke izdelka
odstranite kot nevarni odpadek. Evropski kodeks
odpadkov; 17 01 01 beton.

TEHNIČNI PODATKI
Osnova:

Cementna zmes z mineralnimi
polnili in modificiranimi
dodatki

Nasipna teža:

1,30 kg/dm³

Razmerje mešanja:

6,75 – 7,25 l vode za 25 kg

Čas zorenja:

5-10 minut

Odprti čas:

30 minut

Zdrs:

≤ 0,5 mm

Delovni čas:

pribl. 2 uri

Fugiranje:

po 24 urah

Temperaturna obstojnost: + 5°C do + 30°C
Temperaturna odpornost: od -30°C do +70°C
Razred lepila:

C2TES1 v skladu s standardom
EN 12004:2007
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