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CARACTERISTICI

• fårå solven†i
• rezistent la intemperii
• stabilitate la alcali
• permite difuzia
• penetrare puternicå

DOMENII DE UTILIZARE

•  Pentru impregnarea zidåriilor de clincher, a tencuieli-
lor, vopselelor minerale exterioare și a †iglelor. 

•  Pentru hidrofobizarea suprafe†elor alcaline, de ex. be-
ton, fibrociment, zidårie de calcar, a tencuielilor proas-
pete, a rostuirilor proaspete etc.

•  Pentru protejarea fa†adei împotriva ploilor și a agen†ilor 
atmosferici agresivi. 

•  Pentru împiedicarea eflorescen†ei, a daunelor provoca-
te de înghe†, formarea de mucegai.

•  Pentru asigurarea unei impregnåri rezistente la apå în 
cazul fisurilor existente (fisuri de suprafa†å) pânå la o 
deschidere de 0,2 mm.

Nu poate fi folosit la pardoseli sau pentru izolarea par-
doselilor împotriva apei subterane, a apei de suprafa†å, 
infiltrårii de apå și a apei sub presiune.
A nu se folosi la tencuieli cu råșini sintetice sau la vopse-
le de fa†adå pe bazå de dispersie.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CT 13 impregnare de fa†ade poate fi folosit pe 
suprafe†ele solide, portante, rezistente la înghe†, ab-
sorbante, uscate sau ușor umede. Dacå fa†ada a fost 
curå†atå cu apå sau dupå o perioadå mai lungå de ploi 
se va avea grijå, înainte de impregnare, ca suprafa†a så 
fie uscatå.
Fisurile, rosturile, defectele și altele vor fi reparate. 
Geamurile, ușile și celelalte anexe, dar și suprafe†ele în-
vecinate vor fi acoperite și/sau imediat dupå impregnare 
vor fi curå†ate cu apå. 

MOD DE APLICARE

Ceresit CT 13 impregnare de fa†adå va fi agitat bine în 
bidon înainte de folosire. Materialul va fi aplicat cu o 
pensulå moale sau o bidinea - în cazul suprafe†elor mai 
mari prin procedura de pulverizare - pânå la satura†ia 

suprafe†ei uscate, astfel încât un film cu o lungime de 
cca. 50 cm så se prelingå pe supra fa†a materialului de 
construc†ie. A se evita formarea de cea†å prin pulveriza-
re.
Pentru ob†inerea unei penetråri puternice se va aplica 
de cel putin douå ori (ud pe ud). Geamurile, pår†ile de 
construc†ie învecinate și alte anexe, aparate etc. vor fi 
acoperite, respectiv vor fi spålate imediat dupå impreg-
narea cu apå. 
Aparatele de lucru se vor curå†a dupå impregnare, cu 
apå. Plantele și arbuștii se vor acoperi. 

Notå:
Folosi†i Ceresit CT 13 decât la temperaturi de + 5°C pânå 
la + 35°C și o umiditate relativå a aerului sub 80%. Toate 
datele e nu merate au fost ob†inute la temperatura de + 
23°C și în condi†iile umi ditå†ii relative a aerului de 50%. 
În cazul altor condi†ii climatice uscarea poate fi accele-
ratå sau încetinitå. 
Acoperirea cu vopseluri (Ceresit CT 42 sau Ceresit CT 44) 
a fa†adelor se poate face dupå 6 luni și dupå grunduirea 
cu Ceresit CT 17.

CT 13
Agent de impregnare a fa†adelor 
Agent de impregnare fårå solven†i, transparent, pentru toate  
suprafe†ele absorbante, minerale și foarte alcaline
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RECOMANDÅRI

Pe lângå aceste indica†ii, vor fi respectate și regulile și 
normele diferitelor organiza†ii și asocia†ii de specialitate.
Caracteristicile enumerate se bazeazå pe experien†a 
practicå și examinårile tehnice. Condi†iile specifice de 
aplicare sau de la fa†a locului pot fi diferite de cele de-
scrise aici și, prin urmare, utilizarea corectå a produse-
lor noastre se aflå în afara sferei noastre de influen†å. De 
aceea, dacå existå dubii, se recomandå efectuarea de 
teste pentru a avea certitudinea cå produsul corespun-
de cerin†elor.
Responsabilitatea legalå nu poate fi acceptatå doar pe 
baza informa†iilor con†inute în aceastå fișå de informa†ii 
sau pe baza sfaturilor verbale oferite.

În cazul în care apar întrebåri pute†i solicita consiliere.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice toate fișele anterioare își 
pierd valabitatea.

DEPOZITARE

12 luni într-un spa†iu råcoros ferit de înghe†. 

AMBALARE

Canistre din plastic de 5 și 10 l

DATE TEHNICE

Bazå:  emulsie siliconicå
Densitate:  cca. 1,0 g/cdm³

Culoare:  alb-låptos, transparentå  
 dupå uscare

Temperatura de aplicare:  de la +5°C pânå la +35°C

Rezisten†a la ploaie:  dupa cca. 4 ore

Efect:   efectul complet al 
impregnårii dupå aprox 4 
såptamâni pentru aprox. 
8 pânå la 12 ani (depinde 
de cantitatea aplicatå, volu-
mul porilor, condi†ii specifice 
amplasamentului).

Coeficientul de absorb†ie 

a apei W:  < 0,5 kg/ m² v h

Rezisten†a la 

difuzia vaporilor:  0 (nu poate fi måsurat)

Gata de acoperire:  dupå cca. 6 luni

Consum/m²:  pentru beton și zidåriile de  
 clincher cu absorb†ie micå  
 aprox. 0,2 l, piatrå de calc 
 aprox 0,5 l, cåråmidå  
 aparentå, mortar de  
 tencuialå cca. 0,7 l 

Pentru cå absorb†ia de material impregnant depinde 
foarte mult de capacitatea de absorb†ie, este bine så se 
efectueze teste pe suprafe†ele ce urmeazå a se impregna 
pentru stabilirea exactå a consumului de material.

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON București cu 
nr. AT 016-04/471-2006 


