
CM 29
FLEXIBILNÁ LEPIACA MALTA "MULTI-EXPRESS"

Rýchloschnúca lepiaca malta na obklady a dlažby 
vrátane veľkoformátových, pochôdzna už po 3 hodinách.
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u pochôdzna a škárovateľná už po 3 hodinách
u vyrovnáva nerovnosti podkladu do 20 mm 
    priamo pri lepení
u možnosť voľby konzistencie malty podľa účelu

spracovania - dávkovania vody pri miešaní 
6,5 - 8,0 litrov

u na balkóny, terasy a podlahové vykurovanie
u na kritické podklady, ako sú OSB dosky 
    a existujúce obklady a dlažby
u vytvrdzuje bez tvorby zmršťovacích trhlín
u umožňuje rýchly postup prác
u vhodná pre malé aj veľké formáty dlažby
u plné zaťaženie po 24 hodinách

Vďaka rýchlemu nárastu pevnosti a rýchlemu vytvrdzovaniu
je lepiaca malta Ceresit CM 29 "Multi Express" vhodná najmä
na opravy a rekonštrukcie, najmä tam, kde je zvýšený nárok
na rýchly postup prác. Lepiaca malta je pochôdzna a umož-
ňuje škárovanie už po cca 3 hodinách od nalepenia dlažieb.
CM 29 je určená na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky,
dosiek z betónu a prírodného kameňa nenáchylného na pre-
farbenie na stabilných i kritických podkladoch, ako sú napr.
betón (starší ako 3 mesiace), cementové potery (staršie 
ako 28 dní), cementové a vápenno-cementové omietky (staršie
ako 28 dní), podlahy s podlahovým vykurovaním, schodiská,
balkóny, tera sy. Malta je vhodná na použitie v interiéri aj ex-
teriéri. V interié ri ďalej na podklady ako sú anhydrit, sadrové
podklady, OSB dosky, pórobetón, pevné maliarske nátery,
existujúce obklady a dlažby. Použitie lepiacej malty CM 29
"Multi Express" je odporúčané na opravné práce a rekonštruk-
cie v objektoch bytových aj priemyselných, zvlášť tam, kde 
sa predpokladá zvýšené zaťaženie podláh, ako napr. v skla-
doch, výrobniach, predajniach, školách, obchodoch, nákup-
ných centrách, reštauráciách a pod. CM 29 je vhodná 
na použitie pri kontakte s pitnou vodou. V prípade lepenia 
prírodného kameňa náchylného na prefarbenie odporúčame
vždy vykonať najskôr vlastné skúšky vedúce k overeniu sku-
točnosti, či malta nespôsobuje jeho prefarbenie. V prípade
iného druhu podkladu a obkladov použite iné vhodné lepiace

VLASTNOSTI

OBLASTI POUŽITIA

malty a lepidlá Ceresit. Výrobca zaručuje zodpovedajúce
vlastnosti pri použití produktov v nasledujúcich systémových
riešeniach:
• Na škárovanie používajte škárovaciu hmotu Ceresit CE 40

Aquastatic a na kritických podkladoch so zvýšeným  mecha-
nickým a chemickým zaťažením (terasy, balkóny  a pod.) šká-
rovaciu hmotu Ceresit CE 43 Grand'Elit.

• Na utesnenie proti vode v interiéri použite jednozložkové 
utesnenie Ceresit CL 51 a izolačný pás Ceresit CL 152. 
Pri utesňovaní v exteriéri použite dvojzložkové utesnenie 
Ceresit CL 50 alebo tesniacu maltu Ceresit CR 166 a izolač ný
pás Ceresit CL 152.

• Na celkové utesnenie škár aj obkladov a dlažieb pred 
poškodením vplyvom vlhkosti odporúčame povrch ošetriť 
dodatočným náterom silikónovej impregnácie Ceresit CT 10.
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Distributér: 
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk

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.
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Podklady musia byť rovné, pevné, stále a zbavené substancií
ovplyvňujúcich prídržnosť, ako sú tuky, živice, prach. Znečis-
tenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou odstráňte. Nasia-
kavé podklady, ako napr. pórobetón, ošetrite základným
náterom Ceresit CT 17 a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť.
Anhy drit, podklady zo sadry a pevné maliarske nátery pre-
brúste hrubým brúsnym papierom, zbavte prachu a natrite
základ ným náterom CT 17. Podklad nesmie byť mokrý. Drevo -
triesky a OSB dosky prebrúste, zbavte prachu a ošetrite 
náterom CN 94 alebo CT 19. Existujúce obklady a dlažby
očistite a odmastite, ošetrite náterom CN 94 alebo CT 19.
Zvyš ková vlhkosť betónu, cementových poterov a tradičných
omietok nesmie byť väčšia ako 4 %, anhydritu 0,5 % a pod-
kladov zo sadry 1 %. Nerovnosti podkladu do 20 mm je
možné priamo pri lepení obkladov alebo dlažieb vyrovnať 
lepiacou maltou CM 29 "Multi Express". V prípade väčších
nerovností podláh použite materiály radu Ceresit CN.

Obsah balenia Ceresit CM 29 "Multi Express" vsypte do od-
meraného množstva čistej studenej vody (v prípade lepenia
veľkoformátovej dlažby je možné upraviť konzistenciu lepiacej
malty rozmiešaním až s 8 litrami zámesovej vody) a miešajte
nízkootáčkovou vŕtačkou s miešacím nadstavcom, pokým ne-
získate jednoliatu hmotu bez hrudiek. Počkajte 5 minút a znovu
zľahka premiešajte. Ak je potrebné, pridajte malé množstvo
vody a znovu premiešajte. Lepiacu maltu rozotrite po povrchu
pomocou zubovej stierky so zodpovedajúcou veľkosťou
zubov alebo v prípade väčších vrstiev pomocou murárskej 
lyžice. Ak sú obklady a dlažby vystavené pôsobeniu vlhkosti
a mrazu alebo hrúbka vrstvy malty presahuje 5 mm, je nutné
lepenie robiť tzv. kombinovanou metódou, tzn. nanášať tenkú
vrstvu lepiacej malty aj na zadnú stranu dlaždíc. Pri lepení na
stenách je nutné dodržať podmienku, aby bolo pokryté min.
80 % plochy zadnej strany dlaždice a obklad alebo dlažba
boli dokonale dotlačené k podkladu. Pri tomto lepení postupuj -
te od spodného radu hore, používajte podpery, zafixovanie
alebo obkladačské krížiky. Obklady a dlažby nenamáčajte!
Klaďte ich do malty a dotlačte, kým malta nezaschne na po-
vrchu. Neklaďte bez škár, tzv. na styk! Dilatačné a precho-
dové škáry vyplňte sanitárnym silikónom Ceresit CS 25 Sanitary.

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu aj
podkladu od +5 °C do +25 °C. Všetky údaje boli zistené pri
teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. V prípade
iných klimatických podmienok počítajte so skrátením, prípadne
predĺžením doby vytvrdnutia materiálu. Čerstvé zvyšky malty

SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU

NEPREHLIADNITE

možno odstrániť vodou, vytvrdnutý materiál sa odstrániť iba
mechanicky. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte
na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Ceresit 
CM 29 "Multi Express" obsahuje cement a pri zmiešaní 
s vodou reaguje alkalicky. Chráňte si pokožku a oči! Uchová-
vajte mimo dosahu detí! Viac informácií o produkte nájdete 
v karte bezpečnostných údajov. 
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a my d -
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do
očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút 
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte
postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa 
s lekárom.

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na pale-
tách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených
obaloch.

25 kg papierové vrece

Násypná hmotnosť: cca 1,3 kg/dm3

Pomer miešania: 6,5 - 7,0 (8,0) l na 25 kg
Doba spracovania: do 60 min.
Škárovanie: po 3 hod.
Teplota spracovania: od +5 °C do +25 °C
Teplotná odolnosť: od -30 °C do +70 °C

Orientačná spotreba
(závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov alebo dlažieb):

Spotreba CM 29
Veľkosť obkladov Hĺbka zubov stierky "Multi Express"

(kg/m2)
do 10 cm 4 mm 1,7
do 15 cm 6 mm 2,3
do 25 cm 8 mm 2,9
do 30 cm 10 mm 3,5

viac ako 30 cm 12 mm 4,1

SKLADOVANIE

BALENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE


