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CARACTERISTICI

• pentru interior și exterior
• pentru plåci por†elanate la interior
• lucrabilitate excelentå
• rezistent la înghe†
• alunecare reduså
• pentru grosimi de la 2 la 10 mm
• economic

DOMENII DE UTILIZARE

•  Pentru plåci ceramice por†elanate (absorb†ie apå mai 
micå de 0,5%) la interior. Dimensiunile maxime ale 
plåcilor neabsorbante 40x40 cm și grosime de minim 
6 mm. Se pot placa suprafe†e standard nedeformabile. 
Se poate utiliza pe suprafe†e hidroizolate în prealabil 
cu Ceresit CR 65 și Ceresit CL 51 “Express”.

•  Se recomandå aplicarea adezivului atât pe placa 
neabsorbantå cât și pe substrat, pentru ob†inerea unei 
suprafe†e de contact de minim 70% între placå și sub‑
strat.

•  Pentru plåci ceramice absorbante (grupele BIIa, BIIb, 
BIII) sau din piatrå naturalå, teracote, la interior și ex‑
terior.

•  Pentru montarea plåcilor cu intrados profilat, la interior 
și exterior pe toate suporturile având ca liant cimentul.

•  În cazul suprafe†elor critice sau deformabile: par‑
doseli încålzite, placåri anterioare, balcoane, tera‑
se sau la montarea de plåci por†elanate la exterior, 
se recomandå utilizarea adezivilor Ceresit CM 16, 
CM 17, CM 25 sau CM 29 în func†ie de condi†iile 
existente.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CM 11 PLUS aderå la toate suprafe†ele rezistente, 
curate, uscate, lipsite de substan†e antiade rente (gråsimi, 
bitum, praf).
Se vor îndepårta straturile cu rezisten†å mecanicå slabå. 
Neregularitå†ile pânå la 5 mm adâncime pot fi reparate 
cu CM 11 PLUS în ziua anterioarå placårii.

La interior:
Amorsarea cu grund Ceresit CT 17 a stratului suport es‑
te necesarå pentru:

• tencuieli de ciment și var (vârsta minimå 28 de zile);
• șape de ciment (vârsta minimå 28 de zile);
• beton (vârsta minimå 6 luni);
• beton celular (B.C.A.);
• plåci de ipsos (umiditate mai micå de 2 %).
Timpul de uscare a amorsei este de maxim 4 ore. 

La exterior:
• se vor amorsa în prealabil suprafe†ele absorbante.

MOD DE APLICARE

Con†inutul ambalajului se va introduce în cantitatea 
måsuratå de apå curatå, rece, și se va amesteca cu ajuto‑
rul unui mixer electric, pânå la ob†inerea unei mase uni‑
forme, fårå aglomeråri. Dupå 5 minute se va amesteca 
din nou, iar consisten†a materialului se mai poate ajusta 
prin adåugare de apå.
Adezivul va fi întins pe suport cu ajutorul unei mistrii 
din†ate. Mårimea acestor din†i va fi aleaså în func†ie de 
mårimea plåcilor. În cazul în care atât mårimea din†ilor 
mistriei cât și consisten†a adezivului au fost corect alese, 
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placa ceramicå apåsatå pe adeziv nu se deplaseazå 
de pe suprafa†a verticalå, iar adezivul acoperå cel 
pu†in 70% din intradosul plåcii. La exterior și în zonele 
cu umiditate permanentå, adezivul trebuie aplicat atât pe 
suport cât și pe placa ceramicå, astfel încât så se ob†inå o 
acoperire de 100% a intradosului plåcii ceramice. Plåcile 
nu se vor înmuia în apå. Ele vor fi montate pe adeziv în 
cadrul timpului deschis specificat (20 min).
Plåcile nu se vor monta etanș. Rostul dintre ele va fi de 
2 ‑ 15 mm în func†ie de mårimea plåcilor și de condi†iile 
de exploatare. Rosturile vor fi chituite dupå cel pu†in 24 
de ore, utilizându‑se chiturile Ceresit. Mortarul proaspåt 
în exces se va curå†a cu apå, iar cel întårit cu mijloace 
mecanice.

Notå:
Lucrårile vor fi executate în condi†ii uscate, la o tempe‑
raturå a aerului și a suportului de la 5°C ‑ 30°C. Toate 
datele și informa†iile prezentate aici sunt raportate la o 
temperaturå de 23°C și o umiditate relativå de 50%. În 
alte condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu 
privire la perioada de prizå.
Ceresit CM 11 PLUS con†ine ciment, iar dupå amestecul cu 
apå are loc o reac†ie alcalinå. De aceea, se recomandå 
evitarea contactului cu pielea și ochii. În cazul în care s‑a 
produs contactul accidental cu ochii, aceștia se vor spåla 
cu apå din abunden†å și se va consulta un medic.
Pentru montarea plåcilor în zone solicitate chimic se vor 
folosi al†i adezivi Ceresit.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabi‑
litå†ii.

RECOMANDÅRI

Prezentele instruc†iuni de folosire stabilesc limitele de utili‑
zare a produsului și modul recomandat de desfåșurare a 
activitå†ii, dar ele nu pot înlocui în niciun caz calificarea și 
pregåtirea executantului lucrårii. În afara recomandårilor 
prezentate, lucrarea va fi executatå în conformita‑
te cu știin†a construc†iei și regulile de protec†ie a mun‑
cii. Producåtorul garanteazå calitatea produsului dar nu 
poate influen†a condi†iile și modul lui de utilizare. În ca‑
zul unor situa†ii neclare (atipice) se recomandå efectuarea 
unor încercåri proprii de utilizare a produsului.

DEPOZITARE

În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni, în amba‑
lajul original nedeteriorat.

AMBALARE

Saci de 5 kg și 25 kg.

DATE TEHNICE

Bazå: Combina†ie de ciment cu  
 compuși minerali și   
 modificatori 

Adeziv clasa C1T conf. SREN 12004:2008

Densitate: 1,42 kg / dm3

Propor†ia amestecului:  6,5‑7 l apå pentru 25 kg și 
1,3‑1,4 l apă pentru 5 kg.

Timp de punere în operå: Pânå la 3 ore  
 (minim 90 minute)

Timp deschis: ≥ 20 min.

Timp de maturare: 5 min.

Alunecare: ≤ 0,5 mm

Rostuire:  Dupå 24 de ore

Rezisten†å la temperaturå: ‑30°C ‑ +70°C

Timp de ajustabilitate: 20 min.

Aderen†å în mediu uscat: > 1 N/mm² 

Aderen†å în mediu umed: ≥ 0,5 N/mm² 

Aderen†å dupå înghe†/dezghe†: ≥ 0,5 N/mm²

Aderen†å dupå îmbåtrânire 

sub ac†iunea cåldurii:  ≥ 0,5 N/mm²  

Consum orientativ:

Placa/Mårimea Consum CM 11 PLUS 
din†ilor mistriei (kg/m²) 
(mm)

 10x10/ 4 2,0

 15x15/ 6 2,5

 20x20/ 8 3

 30x30/ 10 4,5

 40x40/ 8 4,8
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