
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CT 721 

 

VISAGE 

Tonuojamas medienos imitacijos impregnantas 

Dekoratyvinis natūralių medienos spalvų impregnantas, naudojamas pastatų viduje ir išorėje. 

 

 galima rinktis iš 6 natūralios medienos spalvų 

 atsparus atmosferos poveikiui 

 itin ilgaamžiškas ir atsparus nešvarumams 

 hidrofobiškas 

 ilgaamžės spalvos 

 paruoštas naudojimui 
 

Dekoratyvinis impregnantas Ceresit CT 721 naudojamas 
dekoratyviniams natūralios medienos spalvos sluoksniams 
įrengti ant medienos imitacijos dekoratyvinio tinko Ceresit 
CT 720 VISAGE paviršiaus, plonasluoksnio mineralinio 
tinko, įprastinio tinko, betoninio ar gipso paviršiaus. 
Impregnantas CT 721 yra vienas iš sudėtinės išorinių 
pastatų sienų šiltinimo sistemos Ceresit Ceretherm Visage 
(ETICS), įrengiamos naudojant polistireninio putplasčio 
plokštes, komponentų. Medžiagą galima purkšti arba tepti 
teptuku, voleliu ar kempine. Impregnantas pasižymi 
išskirtiniu ilgaamžiškumu ir atsparumu nešvarumams. 

 

 
CT 721 galima naudoti ant lygių, tvirtų, sausų paviršių, nuo 
kurių nuvalytos sukibimą mažinančios medžiagos – riebalai, 
bitumas ar dulkės: 
- dekoratyvinio medienos imitacijos tinko Ceresit CT 720 

VISAGE (daugiau kaip 3 dienų);  
- plonasluoksnio mineralinio tinko (ne mažiau kaip 3 

dienų);  
- cementinio tinko arba kalkių ir cemento tinko (daugiau 

kaip 28 dienų), betono (daugiau kaip 3 mėnesių, drėgmė 
≤ 4%); 

- gipso pagrindo, pavyzdžiui, dekoratyvinio tinko (tik 
pastatų viduje), kurio drėgmė mažiau kaip 1%.  

Iš pagrindo pusės prasiskverbianti drėgmė gali sugadinti 
tinką, todėl patalpose (vietose), kurios yra veikiamos 
nuolatinės drėgmės, būtina pasirūpinti atitinkamais 
hidroizoliacijos sluoksniais. 
 

 
Prieš naudojant būtina gerai išmaišyti pakuotės turinį. Be to, 
reikia pakartotinai trumpai permaišyti naudojant.  
Nenaudokite surūdijusių įrankių ir indų. 
Impregnantą tepkite mažiausiai dviem sluoksniais. CT 721 
galima purkšti arba tepti teptuku, voleliu ar kempine. Darbas  

 
vienoje paviršiaus plokštumoje turi vykti nenutrūkstamai, 
naudojant impregnantą su tokiu pačiu gamybos partijos 
numeriu, nurodomu ant kiekvienos pakuotės, lipdukas arba 
kartu maišant pakuočių su skirtingais partijų numeriais turinį. 
Gerai apsaugokite (pvz., plėvele) paviršius, kurių neketinate 
dažyti, pavyzdžiui, langus ir duris. Uždenkite krūmus, kitus 
augalus ir pan. Netyčia suteptas vietas nedelsdami 
nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Iš karto po naudojimo 
kruopščiai nuplaukite įrankius vandeniu. 
 

 
Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, esant nuo +5° 
iki +25 °C oro ir pagrindo temperatūrai ir mažiau kaip 80% 
santykiniam oro drėgniui. Kitomis sąlygomis reikia atsižvelgti 
į greitesnį arba lėtesnį medžiagos džiūvimą. 
Kol visiškai išdžius, impregnanto sluoksnį būtina saugoti nuo 
lietaus. Tam reikia naudoti uždangas ant pastolių ir pastatų 
cokolių. Nemaišykite gaminio su kitais dažikliais ir rišikliais. 
Pabaigus darbus, patalpas, kuriose buvo naudojamas 
impregnantas, 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. 

 

 
Impregnanto negalima tepti ant saulės įkaitintų sienų; 
padengtą sluoksnį būtina saugoti nuo pernelyg greito 
džiūvimo. Sugadinus dekoratyvinį sluoksnį ant 
medienos imitacijos tinko, reikia nedelsiant ištaisyti tas 
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vietas perdažant spalvinamuoju impregnantu CT 721. 
Atidarytą pakuotę kruopščiai uždarykite, o jos turinį 
sunaudokite kuo greičiau.  
 

 
Plastikinis kibirėliai, 4 l 
 

 
Sudėtis:                     rinktiniai silikono oligomerai su teflono 
emulsijos priedu 
_____________________________________________________ 
Galima rinktis iš šių spalvų: Iberia Pine, Norway Pine, Bengal 
Teak, Canada Walnut, Kongo Wenge, Irish Oak 
_____________________________________________________ 
Tankis:                                                                   apie 1,05 kg/dm3 
_____________________________________________________ 
Naudoti, kai temperatūra:                                   nuo +5° iki +25 °C 
_____________________________________________________ 
Džiūvimo laikas:                                          apie 30 min. 
_____________________________________________________ 
Atsparumas lietui:                                            maždaug po 24 val. 
_____________________________________________________ 
Dangos atsparumas:                      ≥ 2000 mechaninio valymo ciklų 
_____________________________________________________ 
Vandens įmirkis po 24 h:                            < 0,5 kg/m2 (ETAG 004) 
_____________________________________________________ 
Tarpsluoksnio sukibimas po sendinimo:     ≥ 0,08 MPa (ETAG 004) 
_____________________________________________________ 
Vandens garų pralaidumas:                   Sd ≤ 1,0 m (ETAG 004) 
_____________________________________________________ 
Smūginis atsparumas:               kat. III (ETAG 004) 
_____________________________________________________ 
Degumas  
- B-s1, d0 sistemose: 
Ceresit Ceretherm Visage 
-A2-s1, d0 sistemose: 
Ceresit Ceretherm Wool Premium 
pagal EN 13501-1 
_____________________________________________________ 
Orientacinis sunaudojimas: 
                                            apie 0,2–0,3 l/m2 tepant du sluoksnius 
_____________________________________________________ 
SANDĖLIAVIMAS: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, 
sandėliuojant vėsiomis sąlygomis, originaliose ir nepažeistose 
pakuotėse. Saugoti nuo šalčio! Saugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių.   
_____________________________________________________ 
Gaminiui išduoti šie dokumentai: 
 
- Europos techninis liudijimas ETA sistemoje: 

Sistema 
Ceresit 

Ceretherm 

Visage Wool 
Premiu

m 
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2014 
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2013 
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06-08-
2014 

 
- techninis liudijimas sistemoje: 

 
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. 
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