CT 280
WINTER

Prísada do cementových lepiacich mált v ETICS

Prísada do cementových lepiacich a stierkových mált urýchľujúca ich vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách.
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VLASTNOSTI
zlepšuje spracovateľnosť lepiacich a stierkových mált
pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu
jednoduché spracovanie
neovplyvňuje ostatné parametre mált

OBLASTI POUŽITIA
Prísada CT 280 WINTER je určená do cementových lepiacich
a stierkových mált Ceresit (ZS, ZU, CT 80, CT 83, CT 85,
CT 87, CT 180 a CT 190). Prísada urýchľuje vytvrdzovanie
mált Ceresit aj pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu.
Prísada umožňuje spracovávať lepiace a stierkové malty aj
v období jeseň - jar, kedy nočné teploty klesajú pod 0 °C.
Produkty, do ktorých bola pridaná prísada CT 280, možno
aplikovať iba pri teplote ovzdušia aj podkladu vyššej ako
0 °C. Pokles teploty pod 0 °C je možný po min. 6–8 hod.
od aplikácie.

SPRACOVANIE
Prísadu CT 280 vmiešajte do práve pripravovanej maltovej
zmesi v množstve 250 g/ 25 kg (1 balenie). Po dôkladnom
premiešaní miešadlom je zmes pripravená na použitie. Materiál spracujte do 90 minút od rozmiešania. Čerstvo nanesená
malta je odolná proti teplotám pod 0 °C po cca 6–8 hodinách. Produkty, do ktorých bola CT 280 pridaná, možno
aplikovať pri teplote od 0 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti
vzduchu 90 %.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Nevypúšťajte do kanalizácie a vodných zdrojov. Po zmiešaní s absorpčným materiálom odložte na miesto učené obcou
Prísada urýchľuje vytvrdzovanie a schnutie cementových le- na ukladanie nebezpečného odpadu.
piacich a stierkových mált bez vplyvu na ich technické parametre. Počas spracovávania chráňte povrch pred dažďom. SKLADOVANIE
Odporúčame použitie ochranných sietí na lešení. Pri použití Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v chladnom
zmesi sa riaďte pokynmi na produktoch Ceresit, do ktorých prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.
je prísada CT 280 pridávaná. Ďalšie vrstvy systému ETICS
na výstužnej vrstve vytvorené s použitím prísady CT 280, na- BALENIE
nášajte najskôr po 5 dňoch.
250 g plastová nádoba
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí TECHNICKÉ ÚDAJE
do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút Báza:
zmes anorganických solí
cca 0,55 kg/dm3
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypi- Násypná hmotnosť:
te 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie Teplota spracovania:
od 0 °C do +15 °C
Orientačná spotreba:
1 bal. – 250 g na 25 kg produktu
o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

NEPREHLIADNITE
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UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností.
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú
technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú
všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

