
CARACTERISTICI

• pentru interior și exterior
• acoperire cu 30% mai mare
• ușor de folosit
• grosimi strat 2-10 mm
• timp deschis extins
• gata de chituit dupå 12 ore
• greutate reduså
• clasa de flexibilitate S1 conform EN 12002

DOMENII DE UTILIZARE

•  Pentru fixarea placårilor ceramice, plåcilor de piatrå 
finå și a plåcilor de izola†ie.

•  Pentru asigurarea unui pat flexibil de aderen†å și pentru 
evitarea tensiunilor for†ate pe suprafe†ele critice.

•  Pentru pardoseli încålzite, balcoane, terase și fa†ade în 
special pe elemente proaspete de beton (vechime mi-
nimå 3 luni). 

•  Pentru șpåcluiri de repara†ie și nivelare înainte de pla-
care, pentru denivelåri de pânå la cca. 8 mm. 

• Pentru plåci ceramice por†elanate la interior și exterior.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CM 18 aderå pe toate suprafe†ele solide, rezis-
tente curate, us cate sau umede care nu con†in substan†e 
antiaderente. Stra turile insuficient de rezistente vor fi 
îndepårtate.

Interior și exterior:
Tencuieli realizate cu mortar din grupele PII/ PIII (vechi-
me minimå 28 zile), șapele pe bazå de ciment (vechi-
me mini må 28 zile umiditate rezidualå ≤ +2%, pardoseli 
încålzite 1,8 t -%), beton (vechime minimå 3 luni), șape 
pe bazå de sulfat de calciu (gips/anhidrit nivelate me-
ca nic, fårå praf, umiditate rezidualå 0,5%, pardoseli în-
cål zite ≤+ 0,3%), beton ușor, plåci de gips, gips-carton, 
dar și toate celelalte baze cu grad mare de absorb†ie vor 
fi grunduite cu Ceresit CT 17. Grundul se usucå în circa 
4 ore de la aplicare.
Plåcile de polistiren extrudat, placårile ceramice, pia-
trå naturalå sau artificialå, straturi rezistente, nu trebuie 
amorsate. Vopselele cu aderen†å bunå trebuie foarte bi-
ne aspe rizate și curå†ate de praf. 

MOD DE APLICARE

Ceresit CM 18 se amestecå cu apå curatå pânå se ob†ine 
o maså omogenå, fårå aglomeråri. Pentru prepararea a 
18 kg de Ceresit CM 18 sunt necesari cca. 7,6 pânå la 
9,01 l apå. Pentru cantitå†i mai mici raportul de ames-
tecare este 2 pår†i Ceresit CM 18 la 1 parte apå. Dupå 
o perioadå de cca. 5 minute mortarul va mai fi a mes-
tecat o datå. Reglarea necesarå de consisten†å se va fa-
ce cu aten†ie prin adåugare de apå. Mortarul pentru pat 
sub†ire se va prelucra conform normelor de tehnicå re-
cunoscute. Adezivul se va aplica cu ajutorul unei mistrii 
zim†ate. Mårimea acestor din†i va fi aleaså în func†ie de 
mårimea plåcilor ceramice, astfel încât acoperirea plåcii 
cu adeziv så fie mai mare de 65%. În cazul aplicårii la 
exterior sau în medii permanent umede adezivul trebuie 
aplicat și pe placa ceramicå, astfel încât så se ob†inå o 
acoperire de 100% a intradosului plåcii.
Chituirea se va face dupå cca. 12 ore.
La placarea pe suprafe†e mari (≥ 35 m²) se vor prevedea 
rosturi de dilata†ie tratate cu materiale flexibile. Rosturile 
se laså în caroiaje de 6x6 m. 

CM 18 Easyflex
Adeziv aplicabil în pat sub†ire, flexibil,  
pentru placaje ceramice pe suprafe†e critice
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Notå:
Materialul nu se va prelucra decât la temperaturi de +5°C 
pânå la +30°C. Toate datele numite au fost stabilite la o 
temperaturå de +23°C și în condi†iile unei umiditå†i re-
lative a aerului de 55%. În cazul altor condi†ii de climå 
se va observa scurtarea respectiv întârzierea întåririi sau 
uscårii și de aici toate consecin†ele ce rezultå.
Ceresit CM 18 con†ine ciment și reac†ioneazå alcalin cu 
apa. Din acest motiv se vor proteja pielea și ochii.
În caz de contact se va clåti cu apå din abunden†å.
În caz de contact cu ochii se va solicita sfatul medicului.
Con†inutul de Crom VI este sub 2ppm în timpul valabili tå†ii.

RECOMANDÅRI

Pentru placare în zone cu agresiune chimicå se vor folosi 
alte produse pentru placåri Ceresit. 
Proprietå†ile numite se bazeazå pe experien†a practicå 
și verificårile practice. Condi†iile specifice obiectului, dar 
și uti li zarea corectå și, în acest fel, de succes a produse-
lor noastre nu se aflå în sfera noastrå de influen†å. Din 
acest motiv, în caz de dubii însușirea produsului trebuie 
verificatå prin ex perien†e proprii. Råspunderea legalå nu 
poate rezulta nici din indica†iile acestei foi de observa†ii 
și nici din consilierea oralå. În caz de întrebåri trebuie så 
solicita†i consiliere. 
Prin apari†ia acestei fișe tehnice de observa†ii toate cele 
anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Cca. 12 luni în spa†ii råcoroase și ferite de înghe†.

AMBALARE

Saci de hârtie de 18 kg.

DATE TEHNICE 

Bazå:   Combina†ie de ciment 
îmbunåtå†it cu råșini ar-
tificiale (cromatarm con-
f. TRGS 613) cu materia-
le ușoare de umplere și nisi-
puri alese, mortar pentru pat 
sub†ire EN 12004 C2TE

Clasa de rezisten†å:  C2TE conform SR-EN 
12004:2001

Clasa de flexibilitate: S1

Densitate:  cca. 0,90 kg/ dm3

Raport de amestecare:   cca. 8 l (tare) pânå la 9,4 l 
(pardosealå) apå pentru 18 kg

Timp de maturare:  5 minute

Timp de prelucrare:  cca. 2 ore

Temperaturå de prelucrare: +5°C pânå la + 30°C

Timp deschis:  cca. 30 de minute

Alunecare:  ≤ 0,3 mm

Poate fi rostuit: dupå cca. 12 ore 

Rezisten†å la temperaturå:  -30°C pânå la +70°C

Aderen†å în mediu uscat  
dupå 28 de zile: ≥ 1 N/mm² 

Aderen†å dupå imersie în apå: ≥ 1 N/mm²  

Aderen†å dupå cicluri înghe†/dezghe†: ≥ 1 N/mm²

Aderen†å dupå îmbåtrânire  
sub ac†iunea cåldurii: ≥ 1 N/mm² 

Consum:

 Adâncimea zim†ilor Consum  
 DIN 18 157 în mm în (kg/m²)

 4 1,1 

 6 1,3 

 8 1,8 

 10 2,1 

 Pat mediu 3,5 

Certificare de conformitate de cåtre ICECON BUCUREÍTI
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