
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epoksidinė danga 

Universali epoksidinė danga išlyginamosioms glaisto masėms formuoti ir 
gruntuoti. 

CF 39  

  

 nelaidi skysčiams 

 atspari koncentruotai apkrovai 

 gerų darbinių parametrų  

 universalaus panaudojimo galimybės 

 sulaiko drėgmę  
 

 „Ceresit“ CF 39 – tai dvikomponentė nespalvota epoksidinė 
danga, kurią galima naudoti įvairiems darbams. „Ceresit“ CF 
39 gali būti naudojama kaip išlyginamųjų ir glaistomųjų 
epoksidinių ir mineralinių masių danga, kaip polimerbetonio 
rišiklis, taip pat epoksidiniam laminatui formuoti. „Ceresit“ CF 
39, atitinkamomis proporcijomis sumaišytas su džiovintu 
kvarciniu smėliu, gali būti naudojamas ertmėms užpildyti ir 
betoniniam pagrindui lyginti. Pridėjus frakcionuoto užpildo, 
gaunamas labai patvarus polimerbetonis. Iš polimerbetonio 
galima formuoti mažiausiai 20 mm storio laikantįjį pagrindą 
arba jis gali būti rišamas su mažiausiai 5 mm storio pagrindu. 
„Ceresit“ CF 39 gali būti naudojamas kaip gruntas po dervų 
danga, pvz., „Ceresit“ CF 37, ir po polimerbetoniu, 
gaminamu naudojant „Ceresit“ CF 39. Maišant su tinkamai 
parinktu džiovintu kvarciniu smėliu, galima naudoti 
įtrūkusiam pagrindui lyginti, briaunoms formuoti, 
deformacinėms siūlėms bei be-toniniams kampams taisyti ir 
kt.  
„Ceresit“ CF 39 taip pat tinka drėgmės likučiams sulaikyti 
betone ir cementinėse monolitinėse grindyse, kurių drėgnis 
pagal CM metodą yra iki 6 proc. 
„Ceresit“ CF 39 reikia naudoti pastatų viduje. Dervos 
negalima naudoti tose vietose, kuriose pagrindas gali 
sudrėkti iš apačios. 

 

 
„Ceresit“ CF 39 galima naudoti tik ant lygaus, švaraus, sauso 
ir tvirto pagrindo: betoninių (mažiausiai B 20 klasės, ne 
mažiau kaip 3 mėnesių), cementinių monolitinių grindų (> 20 
MPa atsparumo, mažiausiai 28 dienų), atsparaus 
išsilyginančio pagrindo skiedinio ir epoksidinio sluoksnio. 
Nuo pagrindo turi būti pašalintos sukibimą mažinančios 
medžiagos (riebalai, tepalai, bitumas, dulkės ir t. t.). 
Pagrindo drėgnumas negali būti didesnis kaip 6 proc.  
Lygų pagrindą reikia pašiaušti, betonas turi būti grubus. 
Nešvarumus ir paviršinį cementinio pienelio sluoksnį reikia 
šalinti mechaniniu būdu. Tam patartina naudoti frezuojamąjį 
įrenginį, smėliasrovės valomąjį įrenginį ir kt. Būtina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kruopščiai nuvalyti nuo pagrindo dulkes. Gruntiniam 
pagrindui reikia įrengti drėgmės izoliaciją. 
Plieninis pagrindas turi būti sausas, be drėgmės 
kondensacijos pėdsakų, nuo jų turi būti nuvalyti riebalai ir 
rūdys iki I švaros laipsnio, pvz., naudojant abrazyvinį 
valomąjį įrenginį. 
Prieš formuojant dangą reikia išlyginti pagrindą. Ertmėms 
užpildyti ir briaunoms formuoti reikia naudoti „Ceresit“ CF 39, 
toliau lentelėje nu-rodytu svorio santykiu išmaišytą su 0,2–
0,8 mm džiovintu kvarciniu smėliu, arba mineralinio pagrindo 
medžiagas „Ceresit“ CN 83 arba RS 88. Jeigu reikia, 
pagrindo nelygumai išlyginami išlyginamaisiais mišiniais 
„Ceresit“ CN 72 arba „Ceresit“ CN 76. 
Prieš klojant polimerbetonį, epoksidinę dangą arba 
epoksidinį mišinį, mineralinį pagrindą reikia nugruntuoti 
preparatu „Ceresit“ CF 42. Gruntavimo darbus taip pat 
galima atlikti naudojant „Ceresit“ CF 39 ir, kol dar neišdžiūvo, 
užberti 0,2–0,8 mm džiovinto kvarcinio smėlio, kad danga 
būtų sausa. Kitą dieną nušluoti smėlio perteklių, lengvai 
nušluoti paviršių, kad būtų pašalinti nesukibę grūdeliai, ir 
kruopščiai nuvalyti dulkes.  
Formuojant dangą ant esamo epoksidinio pagrindo, 
nebūtina naudoti grunto. Epoksidinių dervų pagrindą reikia 
padaryti matinį, pašalinti riebalus ir dulkes.  
Pagrindo temperatūra negali būti žemesnė kaip +15 °C ir turi 
būti bent 3 °C aukštesnė už rasos taško atsiradimo 
temperatūrą. 
Visos naudojamos medžiagos bent 24 valandas turi būti 
laikomos patalpoje, kurioje bus formuojama danga. 

SAVYBĖS 

 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
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„Ceresit“ CF 39 sufasuota į dvi pakuotes, kuriose atskirai yra 
A ir B komponentai. A komponentą (dervą) iš pradžių reikia 
išmaišyti tiekiamame inde, kol bus gauta vienalytė masė. Po 
to pamatuotą A komponento kiekį supilti į darbinį indą ir 
pridėti reikiamą B komponento (kietiklio) kiekį pagal 
nurodytą proporciją. Abu komponentus maišyti gręžtuvu su 
maišikliu (300–600 aps./min.), kol susidarys vienalytės 
spalvos mišinys. Maišant maišikliu nugriebti masę ir nuo indo 
sienelių ir dugno. Maišymas trunka apie 3 minutes. 
Naudojant tik dalį pakuotės, 20-iai B komponento masės 
dalių tenka 100 A komponento masės dalių. 
1. Glaisto dangos formavimas 
Dengiant glaisto sluoksnį, gaunamas labai lygus paviršius. 
Išmaišius A ir B komponentus (kaip nurodyta anksčiau), į 
dervą „Ceresit“ CF 39 reikia porcijomis įberti 0,1–0,3 mm 
frakcijos džiovinto kvarcinio smėlio ir gerai išmaišyti gręžtuvu 
su maišikliu (300–600 aps./min.). Dervą maišyti su kvarciniu 
smėliu svorio santykiu nuo 1:1 iki 1:2. Taip paruoštą gaminį 
reikia nedelsiant keliomis porcijomis dėti ant paruošto 
pagrindo dalies, tada tolygiai paskleisti plienine mente arba 
mentele su dantukais. Paskleidus masę, reikia palaukti 10–
15 minučių ir po to apdoroti dygliuotuoju voleliu, kad neliktų 
oro pūslelių, o paviršius būtų lygus.  
2. Epoksidinės monolitinės dangos įrengimas 
Išmaišius A ir B komponentus (kaip nurodyta anksčiau), į 
dervą „Ceresit“ CF 39 reikia porcijomis įberti džiovinto 
kvarcinio smėlio ir gerai išmaišyti gręžtuvu su maišikliu (300–
600 aps./min.). Tinkamiausias granulių dydis gaunamas 
naudojant 1:1 svorio santykiu sumaišytą 0,2–0,8 mm ir 1–
1,6 mm frakcijos kvarcinį smėlį. Įrengiant pramonines 
monolitines grindis, dervą reikia maišyti su kvarciniu smėliu 
svorio santykiu nuo 1:8 iki 1:10. Įrengiant su pagrindu 
sukibusias pramonines monolitines grindis, atsižvelgiant į 
norimą konsistenciją, dervą su kvarciniu smėliu reikia maišyti 
svorio santykiu nuo 1:6 iki 1:10. 
Paruoštą gaminį reikia nedelsiant keliomis porcijomis dėti 
ant paruošto pagrindo dalies, tada tolygiai paskleisti plienine 
mente arba plokšte, sutankinti ir išlyginti. Tam tikro storio 
monolitinių grindų formavimą palengvina iš anksto 
sumontuoti kreiptuvai.  
3.  Epoksidinio laminato įrengimas 
Išmaišius A ir B komponentus (kaip nurodyta anksčiau), 
dervą „Ceresit“ CF 39 teptuku arba voleliu reikia tepti ant 
laminuojamo paviršiaus. Po to ant šviežios dervos uždėti iš 
anksto paruoštą stiklo audinį ir padengti laminatą voleliu 
arba teptuku tepant kitą dervos sluoksnį. Pirmam sluoksniui 
sukietėjus, laminatą reikia papildomai prisotinti dervos 
„Ceresit“ CF 39 dar kartą perdažant, sunaudojant maždaug 
1–1,5 kg/m2. Dedamas stiklo audinio juostas reikia užleisti 
vieną ant kitos apie 5 cm. Tepant atskiras dervos dangas, 
galima daryti ne ilgesnes kaip 48 val. pertraukas.  
4. Ertmių užpildymo mišinio paruošimas 
Išmaišius A ir B komponentus (kaip nurodyta anksčiau), į 
dervą „Ceresit“ CF 39 reikia pamatuotomis porcijomis įberti 
0,2–0,8 mm grūdelių džiovinto kvarcinio smėlio ir gerai 
išmaišyti gręžtuvu su maišikliu (300–600 aps./min.). 
Kvarcinio smėlio kiekis priklauso nuo norimos konsistencijos. 
Norint gauti skystą konsistenciją, į dervą kvarcinio smėlio 
reikia berti svorio santykiu nuo 1:4 iki 1:5. Norint gauti drėgną 
konsistenciją, į dervą kvarcinio smėlio reikia berti svorio 
santykiu nuo 1:6 iki 1:10. Paruoštą mišinį būtina nedelsiant 
tepti ant nugruntuoto paviršiaus. Kad gerai sukibtų kiti 
sluoksniai, visą šviežią dervos sluoksnį reikia gerai 
apibarstyti 0,2–0,8 mm frakcijos džiovintu kvarciniu smėliu. 
Kitą dieną nušluoti smėlio perteklių, lengvai nušlifuoti 

paviršių, kad būtų pašalinti nesukibę grūdeliai, ir kruopščiai 
nuvalyti dulkes. 
5. Betoninių konstrukcijų įtrūkimų lyginimo, briaunų 
formavimo ir pan. mišinio paruošimas 
Išmaišius A ir B komponentus (kaip nurodyta anksčiau), į 
dervą „Ceresit“ CF 39 reikia porcijomis įberti džiovinto 
kvarcinio smėlio ir gerai išmaišyti gręžtuvu su maišikliu (300–
600 aps./min.). Į dervą įberti 0,2–0,8 mm frakcijos kvarcinio 
smėlio arba, esant didesniam kaip 2 cm storiui, 1:1 svorio 
santykiu sumaišyto 0,2–0,8 mm ir 1–1,6 mm frakcijos 
kvarcinio smėlio. Kvarcinio smėlio kiekis priklauso nuo 
norimos konsistencijos. Dervą „Ceresit“ CF 39 reikia maišyti 
su kvarciniu smėliu svorio santykiu nuo 1:5 iki 1:8. 
Paruoštą mišinį reikia nedelsiant tepti ant nugruntuoto 
paviršiaus. Kad gerai sukibtų kiti sluoksniai, visą šviežią 
dervos sluoksnį gerai apibarstyti 0,2–0,8 mm frakcijos 
džiovintu kvarciniu smėliu. Kitą dieną nušluoti smėlio 
perteklių, lengvai nušlifuoti paviršių, kad būtų pašalinti 
nesukibę grūdeliai, ir kruopščiai nuvalyti dulkes. 
6. Likutinės drėgmės sulaikymas  
Reikia išmaišyti A ir B komponentus (kaip nurodyta 
anksčiau). Siekiant užblokuoti kapiliarinį įsiurbimą ir sulaikyti 
betono arba cementinių monolitinių grindų drėgmės likučius, 
CF 39 paskleisti kryžmai dviem sluoksniais. Antrą sluoksnį 
tepti pirmam išdžiūvus, bet ne vėliau kaip po 48 valandų. 
Kad kitos naudojamos medžiagos gerai sukibtų, šviežiai 
užteptą viršutinį sluoksnį reikia apibarstyti 0,2–0,8 mm 
frakcijos kvarciniu smėliu. Smėlis turi gerai padengti visą 
gruntuojamą paviršių. Kitą dieną nušluoti smėlio perteklių, 
lengvai nušlifuoti paviršių, kad būtų pašalinti nesukibę 
grūdeliai, ir kruopščiai nuvalyti dulkes. 
 

 
Vaikščiojimą šviežiai paskleista derva palengvina specialūs 
spygliuoti batai. Lyginant suformuotą „Ceresit“ CF 39 
paviršių, įrankius galima lengvai sudrėkinti acetonu. Tada 
derva mažiau lips prie įrankių ir bus lengviau atlikti darbą. 
Užberiant dangą 0,2–0,8 mm smėliu, reikia panaudoti apie 4 
kg smėlio vienam kvadratiniam metrui pagrindo. Ant 
susirišusios dervos paviršiaus smėlio perteklių galima 
naudoti dar kartą.  
Pagrinde esančias siūles reikia atkartoti ir dervos sluoksnyje. 
Paruoštą pagrindą reikia įpjauti, o susidariusius plyšius 
užpildyti elastingu hermetiku „Ceresit“ CS 29. 
Šviežius medžiagos likučius galima nuplauti, pvz., acetonu, 
o sukietėjusius įmanoma pašalinti tik mechaniniu būdu. 
Darbus reikia atlikti, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo 
+15 °C iki +25 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis kaip 
70 proc. Visos pagrindo formavimo medžiagos turi būti 
laikomos bent 24 val. patalpoje arba sąlygomis, kuriomis bus 
atliekami darbai. Pagrindo temperatūra turi būti bent 3 °C 
aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Padidėjęs pagrindo 
drėgnumas sumažina medžiagos sukibimą. 
Medžiaga turi būti gabenama tik uždengta.  
Sukietėjusi derva „Ceresit“ CF 39 yra fiziologiškai neutrali. 
Nesukietėjusioje medžiagoje yra sveikatai žalingų 
medžiagų, kurios gali sukelti alergiją. Dirbant reikia naudoti 
apsaugines pirštines, drabužius ir akinius. Reikia užtikrinti, 
kad į patalpas, kuriose atliekami darbai, neįeitų pašaliniai 
asmenys, vengti atviros ugnies ir suvirinimo darbų. Patalpos 
turi būti gerai vėdinamos. Jei apalpstama, reikia kreiptis į 
gydytoją. Medžiagos patekus ant odos, nedelsiant nuplauti 
odą vandeniu, po to vandeniu su muilu ir patepti kremu. 
Dervos masę, patekusią ant odos, nuplauti acetonu, po to 
vandeniu su muilu ir patepti kremu. Jei patenka į akis, gerai 
išplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. 
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20 kg kibirai (A ir B komponentai). 

 
Sudėtis:                           epoksidinė derva ir kietiklis  
_____________________________________________________ 
Spalva:                                                      skaidriai gelsva 
_____________________________________________________ 
Rišiklio tankis (A ir B komponentai) 20 °C temperatūroje:  

                                                        1,10  5 % g/cm3 
_____________________________________________________ 
Kompozicijos tankis (derva A ir B: 0,1–0,3 mm frakcijos, svorio 

santykiu 1:1) 20 °C temperatūroje:                         1,40  5 % g/cm3 
_____________________________________________________ 
Maišymo proporcijos:  
100 A komponento masės dalių tenka 20 B komponento masės 
dalių 
_____________________________________________________ 
Sunaudojimo laikas sumaišius komponentus (A ir B):  
                             apie 20 min. +20 °C temperatūroje 
_____________________________________________________ 

Sunaudoti per:                               apie 45  5 min. +20 °C 
temperatūroje 
_____________________________________________________ 
Kietėjimo laikas:  

         - pradinis:                                                              60  10 min. 

         - galutinis:                                                80  10 min. 
_____________________________________________________ 
Naudoti, kai temperatūra:                       nuo +15 °C iki +25 °C 
_____________________________________________________ 
Kito sluoksnio tepimas, be barstalo:                                   iki 48 val.  
_____________________________________________________ 
Pertrauka tarp atskirų dervos sluoksnių tepimo +20 °C 
temperatūroje:                                             12–48 val.  
_____________________________________________________ 
Pėsčiųjų judėjimas:                                                          po 24 val. 
_____________________________________________________ 
Mechaninė apkrova:       po 3 dienų, atsižvelgiant į  

aplinkos temperatūrą 
_____________________________________________________ 
Cheminis atsparumas:    po 7–14 dienų, atsižvelgiant į aplinkos 
temperatūrą, pagal „Ceresit“ medžiagų cheminio atsparumo lentelę 
_____________________________________________________ 

Atsparumas gniuždymui:                                                    40 MPa 
_____________________________________________________ 

Atsparumas lenkimui:                                                         15 MPa 
_____________________________________________________ 

Sukibimas su pagrindu:                                               2 MPa 
_____________________________________________________ 
Sunaudojimas:                                                      žr. lentelėje 
_____________________________________________________ 
Sandėliavimas: Iki 9 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant 

sausoje patalpoje, iki +25 °C temperatūroje, originaliose, 

nepažeistose, sandariai uždarytose pakuotėse. 

Saugoti nuo šalčio! 

_____________________________________________________ 
Gaminys, priklausantis „Ceresit“ CF 42, CF 39 ir CF 37 rinkiniui, 
skirtam tarpsluoksniams ir galutiniams pagrindo sluoksniams 
įrengti, atitinka standartą EN 13813:2003. 
 
 
Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis 

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų 
įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir 
reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) 
standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais 
tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, 
nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. 
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C 
aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro 

drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis 
medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis. 

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto 
tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. 
Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms 
įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir 
patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės 
atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, 
nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį 
techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai 
netenka galios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKUOTĖ 

TECHNINIAI DUOMENYS 
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Sluoksnis Sluoksnio 
storis 
[mm] 

Komponentai Komponentų maišymo 
proporcijos (svorio santykis) 

Dervos CF 39 sunaudojimas 

Gruntuojamasis 
sluoksnis 

 A – „Ceresit“ CF 39 
(A komponentas) 

B – „Ceresit“ CF 39 
(B komponentas) 

Pabarstas 

Kvarcinio smėlio pabarstas 0,2  0,8 
mm – sunaudojimas: 2,5 kg/m2 

A:B – 100:20 apie 0,3–0,5 kg/m2 
 
 
 

Glaistomasis sluoksnis daugiau kaip 1 
mm 

A – „Ceresit“ CF 39 
(A komponentas) 

B – „Ceresit“ CF 39 
(B komponentas) 

C – kvarcinis smėlis, 0,10,3 mm 

(A ir B):C – nuo 1:1 iki 1:2 apie 0,7–0,6 kg/m2/mm 

Epoksidinės 
monolitinės grindys: 

– rišamos su pagrindu 
– laikančiosios 

 
- mažiausiai 

5 mm 
 

- mažiausiai 
20 mm 

A – „Ceresit“ CF 39 
(A komponentas) 

B – „Ceresit“ CF 39 
(B komponentas) 

C – svorio santykiu 1:1 sumaišytas 

0,2  0,8 mm ir 1  1,6 mm kvarcinis 
smėlis 

 
- (A ir B):C – nuo 1:6 iki 

1:10 
 

- (A ir B):C – nuo 1:8 iki 
1:10 

 
apie 0,3–0,2 kg/m2/mm 

 
apie 0,25–0,2 kg/m2/mm 

Epoksidinis laminatas 1  3 mm A – „Ceresit“ CF 39 
(A komponentas) 

B – „Ceresit“ CF 39 
(B komponentas) 

 

A:B – 100:20 apie 1–1,5 kg/m2/1 vienam 
sluoksniui 

Ertmių užpildymo 
mišinys: 

– skystos 
konsistencijos 

– drėgnos 
konsistencijos 

 

 A – „Ceresit“ CF 39 
(A komponentas) 

B – „Ceresit“ CF 39 
(B komponentas) 

C – kvarcinis smėlis, 0,20,8 mm 

 
 

(A ir B):C – nuo 1:4 iki 1:5 
(A ir B):C – nuo 1:6 iki 1:8 

 
 

   apie 0,4–0,35 kg/m2/mm 
apie 0,35–0,25 kg/m2/mm 

Betoninių konstrukcijų 
įtrūkimų lyginimo, 

briaunų formavimo ir 
pan. mišinys 

 

 
 

- iki 2 cm 
 

- daugiau kaip 
2 cm 

A –„Ceresit CF 39 (A komponentas) 
B – Ceresit CF 39 (B komponentas) 

C – kvarcinis smėlis, 0,20,8 mm 
 

C – svorio santykiu 1:1 sumaišytas 

0,2  0,8 mm ir 1  1,6 mm kvarcinis 
smėlis 

(A ir B):C – nuo 1:5 iki 1:8 
 

apie 0,35–0,25 kg/m2/mm 

Lentelėje nurodytas sunaudojimas yra tik orientacinis, jis gali būti 
kitoks, atsižvelgiant į pagrindo vandens įgertį, porėtumą ir lygumą. 


