
OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

Ceresit CM 17 je urãena k lepení keramick˘ch obkladov˘ch

materiálÛ, pokládání jemné keramiky a izolaãních desek. Pro

zabezpeãení pruÏného lepidlového loÏe a k zabránûní podruÏného

napûtí na kritick˘ch podkladech. Na potûry s podlahov˘m

vytápûním, balkóny, terasy a fasády, zejména na nové betonové

prefatrikáty (minimální stáfií 3 mûsíce). K lepení obkladov˘ch

materiálÛ s nasákavostí < 1%, tenk˘ch páskÛ a následné spárování.

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Ceresit CM 17 lepí na v‰echny pevné, nosné ãisté, suché podklady,

které jsou zbavené v‰ech voln˘ch substancí. Vrstvy s nedostateãnou

nosností je tfieba odstranit.

Exteriér a interiér:
• omítky skupiny PII a P III(nejmen‰í stáfií 28 dní), 

• cementové mazaniny (nejmen‰í stáfií 28 dní, obsah zbytkové

vlhkosti ≤ 4%) 

• beton (nejmen‰í stáfií 3 mûsícÛ) 

mohou b˘t pfiímo po oãi‰tûní povrchu obloÏeny dlaÏdicemi.

Interiér:
• dfievotfiískové desky (V 100, tlou‰Èka ≥ 22 mm) a sádrokartón,

natfiené základním nátûrem Ceresit CT 17 

• nátûry s dobrou pfiilnavostí, pfiebrou‰ené brusn˘m papírem,

odsáté a natfiené CT 17 

• anhydritové mazaniny (mechanicky pfiebrou‰ené, obsah vlhkosti

≤ 0,5%), natfiené CT 17

• sádrové omítky skupiny P IV a,b a PV (obsah vlhkosti ≤ 1 %),

natfiené CT 17. 

• pórobeton, oãi‰tûn˘ a natfien˘ CT 17

• stávající obklady a dlaÏby (oãi‰tûné a odma‰tûné)

Základní nátûr Ceresit CT 17 necháte minimálnû 4 hodiny

vyschnout.  Nerovnosti do hloubky 5 mm  mohou b˘t den pfiedem

vyrovnány lepicí maltou CM 17. V pfiípadû vût‰ích nerovností

vyuÏijte pro vyrovnání podlah hmoty z fiady CN, pro stûny

Ceresit CT.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Ceresit CM 17 smíchejte s odmûfien˘m mnoÏstvím ãisté vody na

hladkou hmotu bez hrudek. Po cca 5 minutách zrání maltu opût

promíchejte. PoÏadovanou konzistenci regulujte opatrnû vodou.  

CM 17 zpracujte dle znám˘ch pravidel techniky tenkovrstvé malty. 
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Lepicí malta „flexibilní“
Tenkovrstvá silně flexibilní lepicí malta pro lepení
keramických obkladů a dlažeb na nestálé a kritické
podklady.
VVLLAASSTTNNOOSSTTII

� vodostálá a mrazuvzdorná
� vysoká okamžitá přilnavost 
� stabilní na svislých plochách
� dlouhá otevřená doba
� pro nenasákavé dlažby 
� pro interiér a exteriér



STAVÍME
NA

PROFESIONÁLNÍM
ZÁKLADĚ.

Tvorba povlaku cca po 15 - 20 minutách. Mûla by b˘t pouÏita

zubová stûrka zaruãující velikost styãné plochy malty a obkladu

min. 65 %. V exteriérech a na místech, kde budou obklady

a dlaÏby vystaveny vlhkosti a mrazu, natfiete vrstvou malty

i zadní stranu dlaÏdic. Obkladové prvky pfiedem nenamáãejte

a pokládejte do maltového loÏe, dokud malta vykazuje známky

pfiilnavosti (ulpívá na prstech). Nepokládejte dlaÏby beze spár,

tzv. „na styk“! Zachovávejte velikost spár podle velikosti dlaÏdic

nebo provádûného prostoru. Zbytky ãerstvé malty smyjete vodou,

zatvrdl˘ materiál je moÏné odstranit pouze mechanicky. Spárování

je moÏné nejdfiíve po 24 hodinách.

DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ

Materiál zpracovávejte pouze v suchém prostfiedí a pfii teplotû od +5°C do

+25°C. V‰echny uvedené údaje byly zji‰tûny pfii teplotû +20°C a relativní

vlhkosti vzduchu 60 %. Za jin˘ch klimatick˘ch podmínek musíte pfiihlíÏet

ke zkrácení, pfiípadnû prodlouÏení zatvrdnutí nebo vyschnutí. 

CM 17 obsahuje cement a alkalicky reaguje s vodou. Je tfieba chránit

pokoÏku a oãi. V pfiípadû kontaktu s pokoÏkou zneãi‰tûné místo

dÛkladnû omyjte vodou. V pfiípadû kontaktu s oãima je vypláchnûte

vodou a urychlenû vyhledejte lékafie.

SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ

V suchém prostfiedí, na paletách, v originálních a nepo‰kozen˘ch obalech

je v˘robek skladovateln˘ po dobu cca 12 mûsícÛ.

BBAALLEENNÍÍ

25 kg papírové pytle.

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

Báze: cementová kombinace s minerálními plnivy 

a vysoce hodnotn˘m prá‰kem z umûlé pryskyfiice

Sypná hmotnost: 1,28 kg/dm3

Pomûr míchání:

Obklady stûn 1,8 - 1,9 l vody na  5 kg

8,8 - 9,5 l vody na 25 kg

DlaÏby 1,9 - 2,1 l vody na  5 kg

9,5 - 10,5 l vody na 25 kg

Doba zpracování: cca 120 minut

Teplota zpracování: od + 5 °C do + 25 °C

Otevfiená doba: cca 30 minut

Sesouvání: ≤ 0,1 mm

Tepelná odolnost: od - 30 °C do +70 °C

Spárování po: 24 hodinách

PfiídrÏnost: ≥ 1,3 MPa

SSPPOOTTŘŘEEBBAA

Velikost obkladÛ Hloubka zubÛ v mm Spotfieba CM 17 v kg/m2

Do 10 cm 4 1,5

Do 15 cm 6 2,1

Do 25 cm 8 2,7

Do 30 cm 10 3,2

NNAAŠŠEE  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ

Ve‰keré údaje vycházejí z na‰ich dlouholet˘ch znalostí a zku‰eností.

Vzhledem k rozdíln˘m podmínkám pfii realizacích a k mnoÏství

pouÏívan˘ch materiálÛ slouÏí na‰e písemné a ústní poradenství

jako nezávazné doporuãení. V pfiípadû pochybností a nepfiízniv˘ch

podmínek doporuãujeme provést vlastní zkou‰ky, popfiípadû si

vyÏádat odbornou technickou konzultaci. Uvefiejnûním tûchto

informací o v˘robku pozb˘vají v‰echny dfiíve uvefiejnûné informace

svoji platnost.
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