CM 17 SUPER FLEX
Izredno fleksibilno lepilo za ploščice
LASTNOSTI






za zunaj in znotraj
za vse vpojne in nevpojne podlage
še posebej primerno za balkone, terase in vrtne plavalne bazene
povečana odpornost na mehanske in temperaturne vplice
za površine s talnim gretjem

PODROČJA UPORABE
Lepilna malta Ceresit CM 17 je primerna za lepljenje keramičnih materialov, porcelanskih ploščic na vpojne in
nevpojne površine (beton, cementni ometi, cementni in
anhidritni estrihi, obloge iz vlaken in gipsa, vodoodporni
tesnilni sistemi na osnovi cementa in polimera, stare keramične obloge in stre pleskane obloge z dobro trdnostjo).
Za sisteme s talnim gretjem, balkone, terase in fasade ter
vrtne plavalne bazene.

PRIPRAVA POVRŠINE
Ceresit CM 17 lepi na trdne, suhe in čiste površine.
Površine, na katere lepimo, ne smejo vsebovati sestavin,
ki povzročajo odlepljenje.
Površine na osnovi gipsa, lahkega betona, obloge iz vlaken in premažite z ustreznim razredčenim predpremazom
Ceresit. Površin, ki so obložene s starimi keramičnimi
ploščicami ter barvane površine (ki so še vedno trdne) ni
potrebno premazati s predpremazom.

UPORABA
Ceresit CM 17 mešajte s čisto vodo, dokler se grudice popolnoma ne raztopijo. Za 25 kg prahu potrebujete 7,5-8,0 l vode.
Maso pustite počivati ca. 10 minut in jo nato ponovno premešajte.
Lepilo nanesite na površino z ustrezno nazobčano lopatico. Ploščice namestite na površino, ko je lepilo še vlažno
in jih pritisnite z ustrezno silo. Lepilo nanesite le na toliko
površine, kot je boste lahko obdelali v 30 minutah (odprti
čas). Pri zunanji uporabi nanesite tanek sloj lepila tudi na
ploščice.

OPOZORILA
Ceresit CM 17 vsebuje dražilne sestavine - cement, ki
skupaj z vodo reagira alkalno. Zaradi tega zaščitite kožo
in oči. V primeru stika z očmi izperite z vodo in takoj
poiščite zdravniško pomoč.
Embalažo reciklirajte in odstranite samo, ko je popolnoma
prazna. Ostanke strjenega lepila odstranite na zbirno mesto za gradbene odpadke. Izdelka ne odstranjujte na
zemljo, v naravne vode in odvode.

SKLADIŠČENJE
Izdelek skladiščite v suhih in hladnih prostorih, v originalni, nepoškodovani embalaži.
ROK UPORABE: najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje

PAKIRANJE
Papirnate vreče, 25 kg.

TEHNIČNI PODATKI
SESTAVINE:
Cement, pesek, mineralna polnila, nerazpršilen prah in
ostali dodatki.
Gostota prahu:
ca. 1300 kg/m3
Razmerje mešanja:
ca. 7,5 - 8,0 l vode za 25 kg

Čas uporabe:
do 4 ur
Delovna temperatura:
od +5 oC do +30 oC
Odprti čas:
30 minut
Drsenje:
< 0,2 mm
Temperaturna odpornost:
od - 30 oC do + 70 oC
Možnost fugiranja:
24 ur
Razteznost:
> 1,3 N/mm2 po 28 dnevih
PORABA:
1,5 kg/m2/mm (3-6 kg/m2, odvisno od površine in globine
zobcev na lopatici)

Distributer za Slovenijo:
Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ul. 23
2506 Maribor
Tel.: 02 / 22 22 281
Faks: 02 / 22 22 283
www.ceresit.si

