
CARACTERISTICI

•  pentru suprafe†e supuse la solicitåri mecanice și chi
mice mari

• flexibil pentru podele încålzite 
• rezistent la absorb†ia de apå 
• pentru balcoane și terase 
• rezistent la murdårie și mucegai
• pentru interior și exterior 
• armat cu fibre 
• pentru balcoane și terase

DOMENII DE UTILIZARE

Chitul Ceresit CE 43 este utilizat pentru chituirea plåcilor 
ceramice din sticlå și piatrå, pe suprafe†e atât orizonta
le, cât și verticale (cu excep†ia rocilor naturale și marmu
rei sensibile la decolorare). Datoritå gradului mare de im
permeabilitate (efect aquastatic) picåturile de apå råmân 
pe suprafa†a chitului sub formå de perlå, fårå a penetra 
structura acestuia. Aceastå caracteristicå face posibilå 
utilizarea acestui chit în locuri foarte diferite precum po
dele încålzite, clådiri publice, spa†ii comerciale, garaje, 
birouri, depozite, hale de produc†ie, piscine, bucåtårii in
dustriale, spålåtorii auto, rezervoare de apå potabilå și 
instala†ii de tratare a apelor reziduale. Se recomandå fo
losirea produselor Ceresit CE 47 și Ceresit CE 48 în locu
rile expuse la agen†i corozivi: rezervoare pentru acizi, fa
brici pentru conserve din legume și fructe.
Ceresit CE 43 respectå cerin†ele standardului 
EN 13888:2004 – clasa CG2 Ar W (chituri de rosturi 
cu parametri ridica†i, cu rezisten†å mare la abraziune și 
absorb†ie de apå reduså). Pentru plåcile de marmurå tre
buie utilizat chitul Ceresit CE 40. Rosturile de dilata†ie, 
col†urile, precum și rosturile aflate la îmbinarea pere†ilor 
și cele din jurul instala†iilor sanitare se vor etanșa în mod 
obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Muchiile plåcilor trebuie så fie curate. Aplicarea tre
buie så se efectueze atunci când adezivul de fixare a 
plåcilor este întårit și uscat. Înainte de aplicare, trebuie så 
verifica†i dacå chitul Ceresit CE 43 nu murdårește perma
nent suprafa†a plåcii. Curå†irea marginilor plåcilor se fa
ce cu un burete umezit.

MOD DE APLICARE

Se amestecå chitul Ceresit CE 43 cu o cantitate måsuratå 
de apå curatå și rece, pânå se ob†ine o pastå omogenå, 
fårå aglomeråri. Aștepta†i 3 minute, apoi amesteca†i din 
nou. 
A nu se folosi instrumente sau recipiente ruginite!
În func†ie de cantitatea de apå, se ob†ine consisten†a 
doritå pentru plåcile de perete sau pentru pardosealå.
1. Pentru pardoseli
Chitul cu o consisten†å semifluidå se aplicå pe suprafa†å 
cu ajutorul unei gletiere cu burete cauciucat. Dupå ce se 
usucå pu†in, întreaga suprafa†å trebuie curå†atå cu un bu
rete umed. Chitul uscat se îndepårteazå cu o cârpå uscatå. 
2. Pentru pere†i și pardoseli
Chitul cu consisten†å plasticå se introduce în rosturi cu 
ajutorul unei gletiere cu burete cauciucat.. Dupå uscarea 
ini†ialå, plåcile trebuie curå†ate cu un burete umed. Când 
îmbinårile se usucå prea repede, acestea trebuie umezite 
ușor cu un burete foarte fin. Chitul uscat se îndepårteazå 
cu o cârpå uscatå.

Chit flexibil, rezistent la apå
Chit rezistent la apå, ideal pentru balcoane, terase, podele încålzite 
cu rezisten†å chimicå sporitå, sectorul public și industrial,  
pentru rosturi cu lå†ime de maximum 20 mm
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3. Pentru cåråmizi aparente
Chitul cu consisten†å semiuscatå se aplicå între îmbinårile 
dintre cåråmizi. Rostuirea se realizeazå cu o mistrie 
de o†el, a cårei lå†ime este mai îngustå decât lå†imea 
îmbinårii. Mai întâi trebuie umplute îmbinårile verticale 
și apoi cele orizontale. Materialul se va aplica de sus în 
jos. Materialul în exces va fi îndepårtat cu o perie uscatå. 
Traficul este posibil la 5 ore de la aplicare. Primul contact 
cu apa este posibil dupå 24 ore. În primele cinci zile de la 
aplicare trebuie utilizatå numai apå curatå, fårå agen†i de 
curå†are. Chitul atinge gradul maxim de impermeabiliza
re (rezisten†å la absorb†ia de apå) la 5 zile de la aplicare.

ATENȚIE!

Lucrårile trebuie efectuate în mediu uscat, la tempe raturi 
ale aerului și ale suprafe†ei cuprinse între +5°C și +25°C. 
Caracteristicile tehnice prezentate sunt valabile pentru 
temperatura de +23°C și umiditatea relativå a aerului de 
50%. În condi†ii diferite, trebuie luatå în calcul întårirea 
mai rapidå sau mai înceatå a materialului. 
Îndepårtarea accentuatå a materialului în exces poate ex
pune componentele și crea o suprafa†å rugoaså. Spålarea 
intensivå a materialului poate reduce gradul de imperme
abilizare al acestuia la apå. Aplicarea pe un substrat 
umed, dozarea incorectå a apei precum și condi†iile im
proprii de uscare pot provoca decolorarea materialului. 
Trebuie evitatå utilizarea agen†ilor de curå†are cu culori 
intense. Culorile reale ale chitului aplicat pot fi diferite de 
culoarea de pe eticheta acestuia. În cadrul unei singure 
încåperi, trebuie utilizat chit CE 43 cu același numår de 
lot, pentru a evita diferen†ele de nuan†å. 
Praful CE 43 este iritant, iar la amestecare cu apa, ci
mentul are o reac†ie alcalinå. De aceea, evita†i contactul 
cu pielea și cu ochii. În cazul contactului materialului cu 
ochii, trebuie så clåti†i imediat cu apå și apoi adresa†ivå 
unui medic, dacå este cazul. Con†inutul de crom VI este 
sub 2ppm în timpul perioadei de garan†ie. 

RECOMANDÅRI

Chitul proaspåt trebuie protejat de ploaie, rouå și tem
peraturi sub +5°C pânå la uscarea și întårirea completå. 
Aceastå fișå tehnicå prezintå modul de utilizare al produ
sului, precum și modul de aplicare al acestuia, înså toa
te acestea depind și de pregåtirea profesionalå a utiliza
torului. În afarå de recomandårile de mai sus, orice lu
crare trebuie så respecte normele de construc†ie și re
gulamentele de Siguran†å, Sånåtate și Mediu.
Producåtorul garanteazå calitatea produsului, înså nu poa
te influen†a condi†iile și modalitå†ile de utilizare a acestu
ia. În cazul în care ave†i dubii, calitatea produsului trebuie 
certificatå prin experien†e proprii. Prin apari†ia acestei fișe 
tehnice, toate fișele anterioare își pierd valabilitatea. 

AMBALARE

Gåle†i de plastic de 5 kg

DEPOZITARE

Timp de 12 luni de la data fabrica†iei, pentru materi
al în saci și timp de 24 luni de la data fabrica†iei pentru 

material în gåle†i depozitat pe pale†i, în zone uscate și în 
ambalaj original nedeteriorat.

DATE TEHNICE 

Bazå:   amestec de ciment, mate
riale de umpluturå minerale 
și adaosuri polimerice

Densitate vrac: aprox. 1,25 kg/dm3

Raport de amestecare: 
Consisten†å semifluidå:  
aprox. 6,75  7,0 l apå la 25 kg 
aprox. 1,35  1,4 l apå la 5 kg 
Consisten†å plasticå: 
aprox. 6,0  6,25 l apå la 25 kg 
aprox. 1,2  1,25 l apå la 5 kg 
Consisten†å semiuscatå:  
aprox. 2,5  2,75 l apå la 25 kg 
aprox. 0,5  0,55 l apå la 5 kg;

Timp ini†ial de maturare:  aprox. 3 minute.

Timp de punere în operå: pânå la 60 min.

Temperatura de aplicare: de la +5 pânå la +25°C

Circulabil dupå: dupå 5 h.

Rezisten†a la abraziune: ≤ 1000 mm3

Rezisten†å la încovoiere  
 condi†ii normale: ≥ 3,5 MPa, 
 cicluri de înghe†dezghe†:  ≥ 3,5 MPa

Rezisten†å la compresiune  
 condi†ii normale: ≥ 15 MPa, 
 cicluri de înghe†dezghe†: ≥ 15 MPa

Contrac†ie (conf. SR EN 13888): ≤ 2 mm/m

 Absorb†ie de apå:  
 dupå 30 min: ≤ 2 g, 
 dupå 40 min:  ≤ 5 g,

Rezisten†a la temperaturå: de la 30°C pânå la +70°C

Consum orientativ în func†ie de grosimea plåcilor 

Dimensiunea  Lå†imea  Consum CE 43
   plåcilor (cm)   rosturilor(mm)  (kg/m²)

 10x10 5 1,2

 10x20 5 0,6

 10x20 8 0,9

 30x30 10 0,8

Produs în conformitate cu EN 13888, clasa CG2ArW.

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREÍTI
cu nr. AT 016-04/522-2006
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