
OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

Ceresit CT 10 je ideální k tûsnûní a izolaci balkónÛ a teras.
K impregnaci obkladaãek, betonu, stûrkov˘ch hmot a pfiírodního
kamene. K docílení voduodpuzujícího povrchu porézních obkladaãek
a spár, utûsÀuje trhliny do max. 0,2 mm. Jako transparentní
pfiídavné resp. dodateãné utûsnûní spár mezi obkladaãkami
v koupelnû a spr‰e. Jako ãasovû omezená ochrana ploch vyÏadujících
sanaci (napfi. popraskaná glazura). 

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Ceresit CT 10 lze pouÏít na v‰ech pevn˘ch, ãist˘ch, such˘ch nebo
mírnû vlhk˘ch podkladech. Nenosná a jiná po‰kozená a chybûjící
místa vyspravte. Podklad dÛkladnû a intenzivnû oãistûte
(nezapomeÀte na dostateãnou dobu na vyschnutí), v˘kvûty
mechanicky odstraÀte. Místa, která se nebudou utûsÀovat, zakryjte.
ZabraÀte provlhnutí zadní strany podkladu. Produkt vytváfií
mírn˘ lesk, proto nepouÏívejte k impregnaci fasád. Pro tento úãel
pouÏijte Ceresit CT 13.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Ceresit CT 10 pfied zpracováním dobfie protfieste v kanystru.

Materiál vylijte a gumovou stûrkou nebo váleãkem s nízk˘m
povrchem rovnomûrnû rozetfiete. Pfii impregnaci spár ve vnitfiních
prostorách naná‰ejte Ceresit CT 10 pouze ‰tûtcem. Po pÛsobení
cca 5 minut stáhnûte pfiebyteãn˘ materiál a otfiete vlhk˘m
hadrem.  Zpravidla postaãuje jeden nátûr. Pfiípadné dal‰í jiné nátûry
je moÏné naná‰et po 6 mûsících. 

DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ

Materiál zpracovávejte pouze pfii teplotách od +5°C do +25°C a relativní
vlhkosti vzduchu pod 80 %. Nezpracovávejte na pfiímém sluneãním
záfiení nebo na sluncem zahfiívan˘ch plochách. Odolnosti vÛãi de‰ti
je dosaÏeno po cca 2 - 6 hodinách.  Své plné úãinnosti impregnace
dosáhne po cca 14 dnech. V‰echny uvedené údaje byly zji‰Èovány pfii
teplotû +23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jin˘ch klimatick˘ch
podmínek nezapomeÀte na zkrácení resp. prodlouÏení prosychání. 
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Těsnění a izolace pro balkóny
Transparentní impregnace bez obsahu rozpouštědel,
k izolaci a utěsnění spár mezi obkladačkami na balkónech
a terasách, v koupelnách a sprchách. Použitelná na savých
i nesavých podkladech.

VVLLAASSTTNNOOSSTTII

� utěsňuje spáry
� chrání porézní obklady proti škodám

způsobeným mrazem
� zabraňuje zašpinění a vzniku plísní
� rychleschnoucí (2 - 6 hodin)
� pro vnitřní i vnější prostor
� paropropustné



STAVÍME
NA

PROFESIONÁLNÍM
ZÁKLADĚ.

NedopusÈte, aby se materiál dostal do kanalizace. Nástroje okamÏitû
oãistûte vodou. Zaschlé zbytky materiálu lze odstranit napfi. náhraÏkou
terpent˘nu. U velmi porézních podkladÛ proveìte pokusy v dostateãném
rozsahu, aby se zjistilo pfiípadné zintenzivnûní barevného tónu.  

SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ

12 mûsícÛ od data v˘roby, pfii skladování v suchém prostfiedí,
v originálních a nepo‰kozen˘ch obalech. ChraÀte pfied mrazem!

BBAALLEENNÍÍ

kanystr PE 3 litry.

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

Báze: reaktivní silan-siloxan

Hustota: cca 0,79 kg/dm3

Teplota zpracování: +5 °C aÏ +35 °C

Bod vzplanutí: +35 °C/VbF A II

Odolnost vÛãi de‰ti: po cca 2 aÏ 6 hodinách 
(závisí na klimatick˘ch podmínkách)

Úãinnost: cca 2 aÏ 3 roky  (v závislosti na naneseném mnoÏství, 
objemu pórÛ a namáhání, kterému je dan˘ objekt vystaven)

Tfiída ohroÏení vod(WGK): 2

MoÏnost nanesení dal‰í vrstvy: po cca 6 mûsících

âíslo odporu proti difÛzi vodních par: 0 (nemûfiitelné)

Koeficient absorbce vody: W < 0,5 kg/m2 √h

Spotfieba: 0,2 l/m2 (v prÛmûru)
u slabû sav˘ch podkladÛ cca 0,15 l/m2

u silnû sav˘ch podkladÛ cca 0,25 l/m2

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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