
CARACTERISTICI

• ußor de aplicat ßi de utilizat
• asigurå rapiditate în execu†ie (ex. fixare, armare ßi
maså de ßpaclu într-o singurå zi)

• aderen†å mare la suporturi minerale ßi la plåci de EPS
• aderen†å bunå la OSB ßi suporturi din lemn
• proprietå†i bune de termoizolare
• permite aplicarea la temperaturi joase numai cu
umezire în prealabil

• expandare joaså ßi stabilitate dimensionalå
• rezisten†å la apå
• fårå freon (CFC free)

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 84 Express este utilizat pentru fixarea plåcilor
de polistiren expandat ßi extrudat în cadrul Sistemului de
termoizola†ie pentru fa†ade Ceresit Ceretherm Express.
Ceresit CT 84 poate fi utilizat pentru aplicarea plåcilor de
polistiren atât pe fa†adele clådirilor noi, cât ßi pe clådirile
ce urmeazå a fi reabilitate termic prin termoizolare.
Dupå aproximativ 2 ore de la aplicare, plåcile de polis-
tiren pot fi nivelate (prin asperizare), dibluite ßi apoi apli-
catå masa de ßpaclu cu plaså de armare folosind
adezivul Ceresit CT 85.
Adezivul poliuretanic Ceresit CT 84 poate fi de asemenea
folosit la fixarea plåcilor de polistiren expandat ßi extru-
dat ßi a vatei minerale bazaltice pe suprafe†e precum:
lemn, plåci OSB, sticlå, metal, beton, suprafe†e bitumi-
noase. De asemenea, Ceresit CT 84 aderå ßi pe suprafe†e
de gipscarton, dacå acestea au fost umezite în prealabil.

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

Ceresit CT 84 aderå foarte bine pe suprafe†e portante
minerale cum ar fi pere†ii din tencuialå ßi betonul fårå
substan†e ce ar putea împiedica aderen†a. În cazul tem-
peraturilor scåzute, suprafe†ele pe care se va aplica
Ceresit CT 84 trebuie protejate de înghe†. Aderen†a ten-
cuielilor existente ßi a straturilor de vopsea trebuie verifi-
catå în prealabil. Tencuielile care prezintå umflåturi
(“sunå a gol”) trebuie îndepårtate.

Orice suprafa†å contaminatå cu alte substan†e nonade-
rente sau suprafe†ele cu aderen†å slabå la suport trebuie
îndepårtate complet prin spålare cu apå sub presiune.
Mußchii sau algele trebuie îndepårtate ßi întreaga
suprafa†å trebuie tratatå cu solu†ie antifungicå în concor-
dan†å cu datele sale tehnice. Suprafe†ele vechi tencuite
trebuie despråfuite, spålate cu apå sub presiune ßi låsate
pânå se usucå definitiv. Aderen†a lui Ceresit CT 84 pe
substratul pregåtit corespunzåtor se verificå prin lipirea
bucå†ilor de polistiren de 10 x 10 cm în câteva locuri ßi
smulgerea acestora dupå 2 pânå la 4 ore.

MOD DE APLICARE

În cadrul sistemului de termoizolare a fa†adelor Ceresit
Ceretherm Express. Se agitå energic tubul pentru câteva
secunde, apoi se îndepårteazå capacul de protec†ie al
valvei, dupå care se înfileteazå pistolul aplicator astfel
încât flaconul så fie cu valva în jos. Aten†ie! Valva se
deschide
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prin råsucire. Dupå înßurubarea pistolului aplicator,
valva se deschide ßi se poate elimina adezivul prin pre-
sarea trågaciului. Profilele de fixare trebuie instalate
înainte de aplicarea plåcilor de polistiren.
Ceresit CT 84 trebuie aplicat cu pistolul astfel încât fla-
conul så fie cu valva în jos. Trebuie men†inutå distan†a
dintre capul pistolului ßi placa de polistiren pentru a per-
mite aplicarea adezivului. În cazul aplicårii plåcilor de
polistiren pe o termoizola†ie anterioarå, Ceresit CT 84 se
aplicå pe perimetrul plåcilor de polistiren la o distan†å de
2 cm de marginea plåcii ßi pe linia de mijloc a plåcii
(paralel cu latura lungå). În cazul aplicårii plåcilor de
polistiren pe funda†ii, Ceresit CT 84 se aplicå în 5 linii
verticale, paralele cu latura scurtå a plåcii de polistiren,
la o distan†å de 2 cm de margine. Imediat se aßazå pe
perete plåcile de polistiren ßi se preseazå cu o mistrie mai
lungå. Suprafa†a poate fi nivelatå sau corectatå timp de
20 minute de la aplicarea plåcilor de polistiren pe perete.
Un grad ridicat de umiditate accelereazå lipirea adezivu-
lui Ceresit CT 84.
În cazul aplicårii sistemului de termoizola†ie în condi†ii
meteo nefavorabile (vânt puternic sau ploaie toren†ialå),
protec†ia schelei este obligatorie. Trebuie acordatå
aten†ie specialå col†urilor clådirii în cazul vântului puter-
nic. Resturile de adeziv neîntårit se pot îndepårta cu
Ceresit TS 100 Premium Cleaner sau acetonå. Resturile
de adeziv întårit se îndepårteazå doar mecanic. Dupå
îndepårtarea flaconului, pistolul aplicator trebuie curå†at
cu Ceresit TS 100 Premium Cleaner. În cazul în care sub
plåcile de polistiren se identificå goluri, se stråpunge
placa de polistiren expandat cu tija de la pistolul aplica-
tor ßi se umple cu Ceresit CT 84.
În cazul aplicårii unui al doilea rând de plåci de polistiren
peste sistemul de termoizola†ie, acesta trebuie curå†at
pentru îndepårtarea substan†elor care împiedicå aderen†a,
urmând ca aplicarea celui de-al doilea rând de plåci så
se realizeze ca în cazul sistemului Ceresit Ceretherm.

NOTÅ

Aplicarea adezivului se face în plaja de termperaturå de
la 0°C la +40°C. Adezivul Ceresit CT 84 permite
scåderea temperaturii exterioare sub 0°C la 8 ore de la
aplicarea acestuia. Toate datele au fost ob†inute la tem-
peratura de +20°C ßi umiditatea relativå de 60% CM.
Parametrii produsului pot fi diferi†i în alte condi†ii. Ceresit
CT 84 con†ine substan†e dåunåtoare sånåtå†ii. În timpul
aplicårii, se recomandå utilizarea ochelarilor ßi a
månußilor de protec†ie. Se interzice mâncatul sau fumatul
pe timpul lucrului. În caz de înghi†ire, solicita†i sfatul
medicului imediat ßi aråta†i acestuia ambalajul sau eticheta.
Tubul con†ine gaz inflamabil comprimat, de aceea trebuie
ferit de sursele de cåldurå ßi trebuie evitatå påstrarea la
temperaturå de peste +50°C. Tubul nu trebuie perforat
sau aruncat în foc. Tubul cu adeziv trebuie transportat
întotdeauna în cutie, în portbagaj, niciodatå în cabina
ßoferului. A nu se låsa la îndemâna copiilor.

RECOMANDÅRI
Prezenta fißå tehnicå prezintå modul de utilizare a pro-
dusului, precum ßi modul de aplicare a acestuia ßi reco-
mandåri de muncå, înså toate acestea depind ßi de
pregåtirea profesionalå a utilizatorului.
Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate
fi considerat responsabil pentru condi†iile ßi metoda uti-
lizårii sale. Din acest motiv, în cazul în care ave†i dubii, cali-
tatea produsului trebuie verificatå prin experien†e proprii.

DEPOZITARE

Ceresit CT 84 poate fi depozitat ßi transportat în pozi†ie
verticalå, în medii råcoroase ßi uscate la temperaturi de
peste 0°C.

TERMEN DE VALABILITATE

15 luni de la data fabrica†iei inscrip†ionatå în partea de
jos a flaconului.

AMBALARE

Flacon metalic de 850 ml.

DATE TEHNICE

Bazå: Polyisocianat, gaz propaga-
tor propan/isobutan

Temperatura de aplicare: de la 0°C la +40°C

Umiditatea aerului: chiar ßi peste 90% CM

Timpul de formare a crustei: aprox. 10 min

Timpul de întårire: aprox. 2 ore

Aderen†å:
La beton: > 0,3 MPa
La plåci de polistiren: > 0,1 MPa

(ruperea polistirenului)

Consum estimativ: În sistemul de termoizolare
Ceresit Ceretherm Express
10 m2

Pentru termoizolarea funda-
†iilor 14 m2

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON Bucureßti:
- AT 016-04/1129-2011

Birouri:
Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, Bucureßti,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabricå ßi depozite:
Íoseaua de Centurå nr. 78, Oraß Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro


