
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CT 710 

 

VISAGE 

Gamtinį akmenį imituojantis dekoratyvinis tinkas 

Stilizuotas smiltainio arba granito struktūros tinkas, skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje. 

 

 keliasdešimties spalvų granito arba smiltainio efektas 

 su natūralių ir modifikuotų užpildų mišiniu, suteikiančio 
gamtinio akmens įspūdį 

 atsparus atmosferos poveikiui 

 atsparus mechaniniam valymui 

 lengva ir paprasta priežiūra 

 pritaikytas naudoti mašininiu būdu  

 galima naudoti šablonus 

 paruoštas naudojimui  
 

Tinkas Ceresit CT 710 skirtas dekoratyvinėms tinko 
dangoms formuoti ant įprastinio tinko, betoninio ar gipsinio 
pagrindo, drožlių ir gipskartonio  plokščių ir pan. Tinkas CT 
710, naudojamas kaip fasado apdailos sluoksnis, yra vienas 
iš sudėtinės išorinių pastatų sienų šiltinimo sistemos Ceresit 
Ceretherm Visage (ETICS), įrengiamos naudojant 
polistireninio putplasčio plokštes, komponentų. Rišamosios 
medžiagos funkciją atlieka skaidrios dervos su specialiai 
parinktu natūralaus arba modifikuoto granito ar kvarcinio 
užpildo deriniu. Ceresit CT 710 yra purškiamasis. Mažus 
plotus galima padengti metaline mente. Tinkui susirišus 
išgaunamas gamtinio akmens efektas. Dėl tinko savybių 
galima išlyginti pagrinde esančius kapiliarinius rėžius. 
Gautas tinko sluoksnis pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu ir 
atsparumu nešvarumams.   
CT 710 ypač rekomenduojamas naudoti intensyvaus 
dėvėjimosi, greitai išpurvinamose vietose, pavyzdžiui, 
pastatų cokoliuose, prie pastatų durų, koridoriuose ir 
laiptinėse. 
Esant intensyvioms, tamsioms spalvoms, naudojant CT 710 
kaip fasado sluoksnį pastatų šiltinimo sistemoje Ceresit 
Ceretherm (su polistireninio putplasčio plokštėmis), reikia 
apsiriboti nedideliais paviršiaus plotais, pavyzdžiui, cokoliais 
ar architektūros elementais. 

 

 
CT 710 galima naudoti ant lygių, tvirtų, sausų paviršių, nuo 
kurių nuvalytos sukibimą mažinančios medžiagos – riebalai, 
bitumas ar dulkės: 
- cementinio tinko arba kalkių ir cemento tinko (daugiau 

kaip 28 dienų), betono (daugiau kaip 3 mėnesių, drėgmė 
≤ 4%), nugruntuoto gruntiniais dažais Ceresit CT 16; 

- stiklo pluošto tinkleliu armuotų sluoksnių, suformuotų 
mišiniu Ceresit ZU, CT 85 (daugiau kaip prieš 3 dienas)  

 
 

- arba CT 87 (daugiau kaip prieš 2 dienas), nugruntuotų 
gruntiniais dažais CT 16; 

- gipsinio pagrindo (tik pastatų viduje), kurio drėgmė 
mažesnė kaip 1%, iš pradžių nugruntuoto 
gruntuojamuoju preparatu Ceresit CT 17, po to – 
gruntiniais dažais CT 16; 

- medienos drožlių (≥ 19 mm storio), gipskartonio ir gipso 
pluošto plokščių: tik pastatų viduje, tvirtinamų pagal 
plokščių gamintojų rekomendacijas, iš pradžių 
nugruntuotų preparatu CT 17, po to – gruntiniais dažais  
CT 16; 

- dažų dangų (tik pastatų viduje), tvirtų, gerai sukibusių, 
nugruntuotų gruntiniais dažais CT 16. 

Nelygius ir pažeistus pagrindus reikia iš anksto išlyginti ir 
ištaisyti. Jei tai įprasto tinko ar betoninis pagrindas, šiuo 
tikslu galima naudoti glaistą Ceresit CT 29. Būtina patikrinti 
pagrindo tvirtumą. Reikia visiškai pašalinti nešvarumus, 
blogai sukibusius sluoksnius, elastingų, kalkių ar klijinių dažų 
dangas, taip pat tapetus ir klijų likučius. 
Vandenį įgeriančius pagrindus iš pradžių reikia nugruntuoti 
preparatu CT 17, mažiausiai po 2 val. – gruntiniais dažais 
CT 16. Naudojant CT 16, rekomenduojama parinkti grunto 
spalvą, panašią į tinko spalvą. CT 710 gali būti tepamas 
gruntuojamajam preparatui CT 16 visiškai išdžiūvus. 
Iš pagrindo pusės prasiskverbianti drėgmė gali sugadinti 
tinką, todėl patalpose (vietose), kurios yra veikiamos 
nuolatinės drėgmės, būtina pasirūpinti atitinkamais 
hidroizoliacijos sluoksniais. 
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Kad gautumėte vienodą konsistenciją, išmaišykite indo turinį 
nedidelių apsukų gręžtuvu su maišikliu. Jei reikia, 
medžiagos konsistenciją galima pritaikyti naudojimo 
sąlygoms, įpylus nedidelį kiekį švaraus vandens, 
atsižvelgiant į užpildo spalvą ir rūšį (maždaug 4 – 7%)  ir vėl 
išmaišius. Įpylus per daug vandens, medžiaga tampa 
nebetinkama naudoti. Nenaudokite surūdijusių įrankių ir 
indų. 
Tinką purkškite dviem sluoksniais. Pirmąjį sluoksnį 
paskleiskite horizontaliais judesiais, antrąjį – vertikaliais 
judesiais po pirmojo sluoksnio susirišimo. Šių dviejų 
sluoksnių storis turi užtikrinti viso paviršiaus padengimą ir 
reikiamos struktūros išgavimą. 
Galima tinkuoti rankomis. Tinkuojant rankomis, medžiagą 
reikia tepti ant paviršiaus kampu pakreipta plienine mente 
tol, kol bus gautas storis, užtikrinantis visišką paviršiaus 
padengimą. Prieš pradedant džiūti paviršiui, išlyginkite tinką 
tuo pačiu įrankiu. Mentės nespauskite per stipriai. Tinkuojant 
rankomis, tinko faktūra skirsis nuo purškiamojo tinko 
faktūros.  
Tinko nešlakstyti vandeniu! Neužtrinti! 

Po susirišimo gaunama nevienalytė gamtinio akmens 
struktūra. 
Granito struktūros Mozambik Graphite ir Zambia Green 
spalvos tinką CT 710 rekomenduojama paskleisti tik 
rankiniu būdu, naudojant ilgą metalinę mentę. Kai 
naudojamos kitos granito spalvos ir visos smiltainio 
spalvos, kad atrodytų natūraliai, medžiagą labai 
rekomenduojama paskleisti mašininiu būdu. CT 710 
India Black patariama naudoti tik mašininiu būdu.  
Smiltainio struktūros CT 710, kurio spalva Manhattan 
Grey, rekomenduojama naudoti tik su šablonais,  
Palermo Grey, Porto Beige ir Cairo Beige – tik su Ceresit 
lipniaisiais šablonais, kad būtų galima išgauti vienodą 
tinko faktūrą. Ceresit CT 710 smiltainio mišinių sudėtyje 
yra gamtinio kvarco užpildų, todėl, naudojant šių spalvų 
CT 710 ant vienodo paviršiaus be šablonų, smiltainio 
spalvą imituojančio tinko atspalvis gali būti nevienodas. 
Smiltainio struktūros CT 710 naudojimo metodas 
priklauso nuo laukiamo galutinio tinko efekto. 

Viena paviršiaus plokštuma turi būti dengiama 
nenutrūkstamai, naudojant vienodos konsistencijos 
medžiagą. Jei darbą kuriam laikui būtina nutraukti, išilgai 
pažymėtos linijos būtina užklijuoti lipniąją juostelę, po to tepti 
ir išlyginti tinką, paskui nuimti juostą su šviežios medžiagos 
likučiais. Po pertraukos darbus reikia tęsti nuo pažymėtos 
vietos. Anksčiau užtepto tinko kraštą galima apsaugoti 
lipniąja juosta. 
Įrankius ir šviežias dėmes nuplaukite vandeniu, o 
sukietėjusius tinko likučius nuvalykite mechaniniu būdu. 

Viena paviršiaus plokštuma turi būti dengiama 
nenutrūkstamai, naudojant vienodos konsistencijos 
medžiagą. Jei darbą kuriam laikui būtina nutraukti, išilgai 
pažymėtos linijos būtina užklijuoti lipniąją juostelę, po to tepti 
tinką iki juostos ir išlyginti medžiagą, paskui nuimti juostą su 
šviežios medžiagos likučiais. Po pertraukos darbus reikia 
tęsti nuo pažymėtos vietos. Anksčiau užtepto tinko kraštą 
galima apsaugoti lipniąja juosta. 
Įrankius ir šviežias dėmes reikia nuplauti vandeniu, o 
sukietėjusius tinko likučius nuvalyti mechaniniu būdu. 
 

 
Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, esant nuo 
+10° iki +25 °C oro ir pagrindo temperatūrai ir mažiau kaip 
80% santykiniam oro drėgniui. Visi pateikti duomenys 

atitinka +20 °C temperatūrą ir 60% santykinį oro drėgnį. 
Kitomis sąlygomis reikia atsižvelgti į greitesnį arba lėtesnį 
medžiagos džiūvimą. 
Kol tinkas visiškai išdžius, jį būtina saugoti nuo lietaus. Tam 
reikia naudoti uždangas ant pastolių ir pastatų cokolių. 
Nemaišykite gaminio su kitomis dervomis, tinku, dažikliais ir 
rišikliais. Pabaigus darbus, patalpas, kuriose buvo 
tinkuojama, būtina vėdinti, kol išnyks specifinis kvapas. 
Patekus į akis, gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją. Gaminys turi būti laikomas vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Nurodytos eksploatacinės savybės 
atitinka gaminio eksploatacinių savybių deklaracijos turinį. 
Eksploataciniai duomenys yra pateikti atitinkamo produkto 
eksploatacinių savybių deklaracijoje. 

 

 
Kai smiltainio struktūros tinkas CT 710 tepamas metaline 
mente, rekomenduojama naudoti gamtinio akmens 
imitacijos šablonus. Tokiu atveju mažiausias užteptos 
medžiagos sluoksnis turi būti bent 2 mm storio. 
Tinko negalima tepti ant saulės įkaitintų sienų; padengtą 
tinko sluoksnį būtina saugoti nuo pernelyg greito džiūvimo. 
Mažiausias tinkuoto paviršiaus nuolydis turi būti 30°. Dėl 
tinko sudėtyje esančių gamtinių užpildų tinko spalva ir 
išvaizda gali šiek tiek skirtis. Vienoje paviršiaus plokštumoje 
būtina naudoti medžiagą su tokiu pačiu gamybos numeriu, 
nurodomu ant kiekvienos pakuotės, lipdukas. Siekiant 
užtikrinti tolygią tinko struktūrą, darbus ant pastolių į-
vairiuose lygiuose turi atlikti atitinkamas skaičius darbininkų, 
o paviršiai sujungiami „šlapias ant šlapio“ metodu. Atidarytą 
pakuotę kruopščiai uždarykite, o jos turinį sunaudokite kuo 
greičiau. 

 

 
CT 710 granitas – 20 kg plastikinis kibiras. 
CT 710 smiltainis – 20,3 kg plastikinis kibiras 
 

 
Sudėtis:  vandeninė sintetinių dervų dispersija su mineraliniais 
užpildais 
_____________________________________________________ 
Tankis:                                                                apie 1,7 kg/dm3  
_____________________________________________________ 
Naudoti, kai temperatūra:                      nuo +10 °C iki +25 °C 
_____________________________________________________ 
Džiūvimo laikas:            apie 30 min 
_____________________________________________________ 
Atsparumas lietui:                           po 3 dienų 
_____________________________________________________ 
Vandens įgertis:                 W2 pagal EN 15824:2009 
_____________________________________________________ 
Sukibimas:                        0,6 MPa pagal EN 15824:2009 
_____________________________________________________ 
Šilumos laidumas:             λ 0,61 W/(m*K) pagal EN 15824:2010 
_____________________________________________________ 
Atsparumas smūgiams:                      II kat. pagal ETAG 004 
_____________________________________________________ 
Vandens įgertis po 24 val.:            < 0,5 kg/m2 pagal ETAG 004           
_____________________________________________________ 
Vandens garų pralaidumas:             Sd ≤ 1,0 m pagal ETAG 004 

V2 pagal EN 15824:2009 
_____________________________________________________ 
Sluoksnių tarpusavio sukibimas  
po kurio laiko:            ≥ 0,08 MPa pagal ETAG 004 
_____________________________________________________ 
Atsparumas ugniai: 
B klasė–s1, d0 sistemoje:  
„Ceresit Ceretherm Visage“ pagal EN 13501-1 
_____________________________________________________ 
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SANDĖLIAVIMAS: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, 
sandėliuojant vėsiomis sąlygomis, nuo +5° iki +30 °C temperatūroje, 
originaliose ir nepažeistose pakuotėse. Saugoti nuo šalčio! 
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.   
_____________________________________________________ 
Patarimai dėl medžiagos naudojimo mašininiu būdu: 
- naudojant smiltainio struktūros tinką CT 710 rekomenduojamas 4 
arba 6 mm skersmens purkštukas, esant 2–8 barų darbiniam slėgiui, 
skiedžiant nuo 5 iki 7 % vandeniu; 
- naudojant granito struktūros tinką CT 710 rekomenduojamas 6 
arba 8 mm skersmens purkštukas, esant 2–8 barų darbiniam slėgiui, 
skiedžiant nuo 2 iki 4 % vandeniu. 
Kiekvienu atveju prieš naudojimą mašininiu būdu patariama atlikti 
naudojimo bandymus, kad būtų pasirinkta tinkama tinko 
konsistencija, purkštuko dydis ir slėgis. 
_____________________________________________________ 
Orientacinis sunaudojimas: 
- smiltainio struktūra: maždaug 2 kg/m2 vienam storio milimetrui 
- granito struktūra:  

Pavadinimas Sunaudojimas 

India Black nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Brasilia Rose nuo 3,5 iki 4,5 kg/m2 

Dolomite Grey nuo 3,5 iki 4,5 kg/m2 

Sardinia Grey nuo 3,5 iki 4,5 kg/m2 

Nordic White apie 3,0 kg/m2 

Finland Silver nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Panama Cream apie 3,0 kg/m2 

Mozambic Graphite nuo 4,5 iki 5,0 kg/m2 

Argentina Brown nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Mexico Gold nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Nepal Red nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Patagonia Beige nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Tanzania Grey nuo 3,5 iki 4,5 kg/m2 

Zambia Green nuo 4,5 iki 5,0 kg/m2 

Jamaica Brown nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

Himalaya Grey nuo 3,0 iki 3,5 kg/m2 

_____________________________________________________ 
Galima rinktis iš šių spalvų: 
- CT 710 granito 

Pavadinimas 
 

Rekomenduojama gruntinių 
dažų spalva 

Mexico Gold AD3 

Patagonia Beige TX1 

Finland Silver NB3 

Sardinia Grey NB3 

Dolomite Grey NB3 

Tanzania Grey NB3 

Brasilia Rose CL3 

India Black NB3 

Mozambic Graphite NB3 

Panama Cream TX1 

Nepal Red CL3 

Argentina Brown AF3 

Jamaica Brown TX1 

Himalaya Grey NB3 

Nordic White balta 

Zambia Green TD3 

 
 
- CT 710 smiltainio 

Pavadinimas 
 

Rekomenduojama gruntinių 
dažų spalva 

Alabama Gold SV4 

Porto Beige NB3 

Manhattan Grey NB3 

Cairo Beige NB3 

Scandinavia White balta 

Kenya Cream ET1 

Venetto Rosa AR2 

Toledo Red FJ5 

Montenegro Green TD3 

Cordoba Gold DK5 

Arabia Sand AF1 

Palermao Grey NB3 

_____________________________________________________ 
Gaminiui išduoti šie dokumentai: 
 
- Europos techninis liudijimas ETA sistemoje: 

Sistema Ceresit Ceretherm Visage 

Europos techninis liudijimas 11/0395 

Sertifikatas 1488-CPR-0370/Z 

DWU 00431/10-11-2014 

- techninis liudijimas sistemoje: 
 

Gaminys atitinka standartą EN 15824:2010: išorinis tinkas organinių 
rišiklių pagrindu. Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 00289/01-
07-2013. 

 
 
Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis darbo 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. 

Sistema Ceresit Ceretherm Visage 

Techninis liudijimas 15-8399/2011 

Sertifikatas ITB-0416/Z 

Atitikties deklaracija: 
Ceresit Ceretherm 

00445/01-07-2013 


