
CN 69 
SAMONIVELAÈNÍ HMOTA

Samonivelaèní hmota pro vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 1 do 10 mm

VLASTNOSTI

samorozlevná

pochozí po 6 hod.

mo�nost strojního zpracování

pod v�echny typy krytin

vhodná pro bodové zatí�ení

pro podlahová vytápìní

Samonivelač ní hmota Ceresit CN 69 je urč ena k provádě ní 
vyrovnávacích vrstev bezprostř edně  svázaných s podkladem. Mů ž e být 
použ ita k vyrovnání podlah z betonu, cementových potě rů  (i potě ry s 
podlahovým vytápě ním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatní 
krytiny, jako např .: koberce, korek, PVC a pod. Zpracování je mož né 
pouze v interiéru na podkladech nezatíž ených trvalou vlhkostí.
K provádě ní plovoucích podlah, oddě lených podlah na separač ní 
podlož ce (fólie, lepenka) nebo zalévání podlahového vytápě ní použ ijte  
rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotu Ceresit CN 87. Na místech trvale 
zatíž ených vlhkostí, vysokým zatíž ením a v exteriéru použ ijte 
vyrovnávací hmoty Ceresit CN 76, CN 83 nebo CN 87.

OBLASTI POUŽITÍ

PRÍPRAVA PODKLADU

Samonivelač ní hmota Ceresit CN 69 mů ž e být nanáš ena na podklady 
rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivň ujících př ídrž nost jako 
tuky, ž ivice, prach. Zneč iš tě ní a vrstvy s nedostateč nou př ídrž ností 
mechanicky úplně  odstraň te. Doporuč ujeme otryskání nebo frézování.
Podkladem mohou být: 
-   beton (stář í více než  3 mě síce, zbytková vlhkost   4%), 
-   cementové potě ry (stář í více než  28 dní, zbytková vlhkost   4%),
-   anhydrit (zbytková vlhkost   0,5 %) př ebrouš ené, zbavené prachu. 
Praskliny na povrchu podkladu rozš iř te, zbavte prachu a natř ete 
základním nátě rem Ceresit CT 17 nebo CN 94, nechte min. 4 hodiny 
zaschnout a následně  vyplň te montáž ním cementem CX 5. V př ípadě  
vě tš ích nerovností použ ijte rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotu Ceresit 
CN 83, v tomto př ípadě  bez penetrace s kontaktní emulzí Ceresit CC 
81. 
Př ipravený suchý podklad celkově  natř ete základním nátě rem Ceresit 
CT 17 nebo CN 94 a nechte min. 4 hod. vyschnout. Je-li podklad po 
vyschnutí základního nátě ru nasákavý, nanesení nátě ru opakujte.
Penetrace podkladu základním nátě rem ovlivň uje rozlevnou schopnost 
CN 69, zabraň uje rychlému úbytku vlhkosti, vzniku vzduchových bublin 
na povrchu a ovlivň uje tak výslednou kvalitu samonivelač ní hmoty.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah balení Ceresit CN 69 vsypte do odmě ř eného množ ství 6,0 l č isté 
studené vody  a míchejte pomocí míchadla, dokud nezískáte jednolitou 
hmotu bez hrudek. Poč kejte 1-2 minuty (doba úvodního zrání) a ruč ně  
znovu lehce promíchejte.  
Rozmíchanou samonivelač ní hmotu CN 69 nejpozdě ji do 20 min. rozlij-
te na podklad a rozhrň te ocelovým hladítkem nebo shrnovací liš tou. 
Doporuč ujeme míchání ve dvou míchacích nádobách, což  umož ň uje 
urychlení prací, a zlepš uje tak podmínky pro spojení jednotlivých 
vylévaných zámě sí. Povrch č erstvě  nanesené hmoty př ejeïte provzdu-
š ň ovacím váleč kem, aby se uvolnily vzduchové bubliny.
Samonivelač ní hmotu CN 69 je mož no zpracovávat i č erpadly s 
mož ností př esného dávkování vody, dodrž ením č asu úvodního zrání a 
bez mož nosti provzduš ň ování rozmíchané hmoty. Př i př eruš ení práce 
na více než  15 min. č erpadlo i hadice propláchně te vodou. 
V př ípadě  př ebrouš ení povrchu CN 69 př ed pokládkou dalš ích krytin 
odsajte prach a napenetrujte základním nátě rem CT 17 nebo CN 94. 
Rozlitou hmotu chraň te př ed př íliš  rychlým vyschnutím způ sobeným 
rychlou výmě nou vzduchu nebo sluneč ním zář ením. Jsou-li v podkladu 
dilatač ní nebo oddě lovací spáry, je nutné je dodrž et i ve vrstvě  
samonivelač ní hmoty.  
Na provádě ných plochách dodrž ujte rozdě lení na dilatač ní pole 
chránící stě rku proti poš kození vlivem smrš � ování. Maximální velikost 
dilatač ního pole by nemě la př esahovat 36 m . Tvar dilatač ního pole je v 
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Báze:                         smìs cementù s minerálními plnivy a modifikátory

Pomìr míchání:                    cca 6,0 l vody na 25 kg

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

Doba úvodního zrání:           cca 2 min. 

Doba zpracování:                cca 20 min.

Pochozí:                              po cca 6 hod.

Pevnost v tlaku (dle ÈSN-EN 13813):                  C16 N/mm

Pevnost v tahu za ohybu (dle ÈSN-EN 13813):   F5

Smr��ování (dle ÈSN-EN 13813):                       -0,1 %

Reakce na oheò (dle ÈSN-EN 13813):               A2  - s1

Uvolòování korozivních látek: ve shodì s PN-89/Z-0421/02

Orientaèní spotøeba:            cca 1,5 kg/m  na ka�dý 1 mm tlou��ky

                                          vrstvy                    

TECHNICKÉ ÚDAJE

Práce provádě jte v suchém prostř edí, př i teplotě  vzduchu i podkladu od 
+5°C do +25°C. Veš keré údaje byly stanoveny př i teplotě  +23°C a 
relativní vlhkosti vzduchu 50%. Za jiných klimatických podmínek 
př ihlédně te ke zkrácení, př ípadně  prodlouž ení doby vytvrzení 
materiálu.
Míchání materiálu s vě tš ím množ stvím vody způ sobuje sníž ení celkové 
pevnosti a omezuje samorozlevnou schopnost CN 69. Č erstvé zbytky 
malty omyjte vodou, vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. 
Po vytvrzení nespotř ebovaného obsahu odlož te na místo urč ené obcí k 
ukládání odpadu. 
CN 69 obsahuje cement a př i smíchání s vodou reaguje alkalicky. 
Chraň te si pokož ku a oč i! Sníž ený obsah chromu.
První pomoc: Př i kontaktu s pokož kou omyjte vodou a mýdlem, 
oš etř ete vhodným regenerač ním krémem. Př i vniknutí do oč í 
vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékař e. Př i 
pož ití vypláchně te ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte 
lékař e. 
Bliž š í informace o produktu naleznete v jeho bezpeč nostním listu.

NEPREHLÉDNETE

Výrobek odpovídá normì ÈSN EN 13813:2003 a splòuje všechny požadavky v 
souladu s platnými pøedpisy. Dovozce pøijal opatøení, kterými zabezpeèuje shodu 
výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

STAVEBNÍ CHEMIE

Henkel ÈR, spol. s r.o.,

U Prùhonu 10, 170 04 Praha 7

tel.: +420 220 101 145, fax. +420 220 101 407

www.ceresit.cz 

e-mail: info@ceresit.cz

Na�e doporuèení:

Ve�keré údaje vycházejí z na�ich dlouholetých znalostí a zku�eností. Vzhledem k rozdílným podmínkám pøi realizacích a k mno�ství pou�ívaných 

materiálù slou�í na�e písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporuèení. V pøípadì pochybností a nepøíznivých podmínek doporuèujeme 

provést vlastní zkou�ky, popøípadì si vy�ádat odbornou technickou konzultaci. Uveøejnìním tìchto informací o výrobku pozbývají v�echny døíve 

uveøejnìné informace svoji platnost.
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ideálním př ípadě  č tverec, př ípadně  obdélník, kde delš í strana by mě la 
být maximálně  1,5 násobek strany kratš í. Dilatač ní spáry dodrž ujte i v 
př echodech mezi jednotlivými místnostmi. Hmota je po 6 hod. od vylití 
pochozí. Keramické dlaž by je mož no lepit po 24 hod. lepicími maltami 
Ceresit CM, ostatní krytiny je mož no pokládat po vyschnutí 
samonivelač ní hmoty nejdř íve vš ak po 48 až  72 hod. Př i aplikaci na 
popraskaných a nestabilizovaných podkladech mů ž e dojít ke vzniku 
trhlin na povrchu samonivelač ní hmoty. 
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Do 6 mě síců  od data výroby, př i skladování na paletách, v suchém 
prostř edí, v originálních a nepoš kozených obalech.

SKLADOVÁNÍ

Papírové pytle 25 kg

BALENÍ
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