
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastingumo emulsija 
 

Klijuojančių mišinių Ceresit CM  
 

CC 83 

 

 

 didina lipnumą 

 sumažina vandens įsigėrimą 

 pagerina elastingumą 

 padidina atsparumą įtrūkimams 

 

Emulsija CC 83 gali būti naudojama kaip priedas šiems 
klijuojamiesiems mišiniams:  
„Ceresit CM 11 Comfort Plus, CM 12 Elastic Plus, CM 15 
„Marble & Mosaic“. 
Naudojant emulsiją CC 83 su klijuojamaisiais mišiniais 
galima tvirtinti plyteles ant besideformuojančių pagrindų 
(medžio drožlių ir gipso kartono plokščių, šildomųjų grindų, 
terasų, balkonų, išorinių laiptelių ir pan.) bei kritinių pagrindų 
(esančių keraminių plytelių, stiprių dažų sluoksnių, šviežio 
betono, kuris turi būti išlietas ne vėliau nei prieš 3 mėnesius).  
Emulsija CC 83 leidžia tvirtinti keramines plyteles, kurių 
vandens įgertis yra mažesnė nei 3 proc., pvz., porceliano. 
 

 
Būtina laikytis rekomendacijų, pateiktų Ceresit gaminių 
naudojimo instrukcijose. CC 83 emulsija yra vienas iš tokių 
gaminių. 
 

 
Kelis kartus suplakite pakuotės turinį. Nurodytomis 
proporcijomis išmaišykite emulsiją su švariu bei vėsiu 
vandeniu. Į gautą skiedinį įmaišykite sausus mišinius, kurių 
maišymo proporcijos, kaip ir gamybinės rekomendacijos yra 
pateiktos gaminių, kuriems priskiriamas ir CC 83 priedas, 
instrukcijose. 
 

 
CC 83 emulsijos priedas sulėtina Ceresit mišinių atsparumo 
didėjimą. 
Darbus reikia atlikti sausomis sąlygomis, oro bei pagrindo 
temperatūra turi būti intervale nuo +5° iki +25 °C. 
 

 
Plastmasiniai kibirai po  10 kg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sudėtis:                                         vandeninė polimerų dispersija 
_____________________________________________________ 
Tankis:                                           apytiksliai 1,0 kg/dm³ 
_____________________________________________________
Maišymo proporcijos:                             žr. lentelę 
_____________________________________________________
Naudoti, kai temperatūra:                                     nuo +5° iki +25 °C 
_____________________________________________________
Santykinis sausos medžiagos kiekis (pagal EN 934-3):            48% 
_____________________________________________________
pH vertė (pagal EN 934-3):                                                          8,9 
_____________________________________________________
Maksimalus chloridų kiekis (pagal EN 934-3):                      ≤ 0,1 %  
_____________________________________________________ 
Maksimalus šarmų kiekis (pagal EN 934-3):                         ≤ 0,2 %  
_____________________________________________________ 
Korozinis poveikis (pagal EN 934-3):                                ≤ 10 µ/cm2   
_____________________________________________________ 
Atsparumas spaudimui (pagal EN 934-3):      
                                           ≥ 70 % kontrolinio skiedinio atsparumas 
_____________________________________________________ 
Oro kiekis: 
– po maišymo: 19 % 
– po prailginto maišymo: 20 % 
– po 1 val. išlaikymo: 6 % 
pagal standartą EN 934-3 
_____________________________________________________ 
Vandens kiekio sumažinimas, norint pasiekti reikiamą konsistenciją: 

       ≥ 8 % pagal standartą EN 934-3 
_____________________________________________________ 
Cemento skiedinio, į kurį įdėta priedo CC 83, sukibimas (pagal EN 
934-3): 
su betoniniu pagrindu:                                                         1,7 MPa 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

su keraminėmis plytomis:                                                  1,3 MPa 
_____________________________________________________
CM 11, į kurį įdėta priedo CC 83, sukibimas su betoniniu pagrindu 
(pagal EN 934-3):  
normaliomis sąlygomis:                                                     0,9 MPa 
po terminio sendinimo:                                                       1,5 MPa  
_____________________________________________________
CN 72, į kurį įdėta priedo CC 83, sukibimas su betoniniu pagrindu 
(pagal EN 934-3:2004):  
normaliomis sąlygomis:                                                     1,6 MPa 
po terminio sendinimo:                                                       2,4 MPa  
_____________________________________________________ 
Orientacinis sunaudojimas: kaip nurodyta gaminių, į kuriuos įdėta 
CC 83, instrukcijoje 
_____________________________________________________
SANDĖLIAVIMAS: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant 
gaminį vėsiomis sąlygomis originaliose, nepažeistose pakuotėse.  
Saugokite gaminį nuo šalčio! 
_____________________________________________________ 
– Orą įtraukiantis priedas ir (ar) plastifikatorius mišiniams:  EN 934-
3:2009 + A1:2012; T.2. 
– Gaminys atitinka standartą EN 934-3:2009 + A1:2012, turi  EB 
atitikties sertifikatą Nr. 1488-CPD-0132/Z, išduotą ITB. 
 
Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis darbo laiku 

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. 

 

 

 

 

 

 


