
VLASTNOSTI
u	vysoko účinný proti zvyškovej vlhkosti betónu  
 a cementových vrstiev 
u	vhodný pre silne zaťažené podklady
u	vysoká priľnavosť
u	široké možnosti použitia

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit CF 39 je dvojzložkové, nepigmentované epoxidové spo-
jivo so širokými možnosťami použitia:
• ako parozábrana u cementových poterov so zvyškovou vlh-

kosťou až do 6 CM % a u betónových podláh  so zvyškovou 
vlhkosťou až do 7 CM%,

• ako uzáver starých, existujúcich podkladov a liateho asfaltu 
pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku 
zmäkčovadiel), 

• ako ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti ako 
sú magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy 
a drevené podklady,

• ako spojivo pre výrobu mált a poterov na báze epoxido-
vej živice používaných spolu s ohňom sušeným kremičitým 
pieskom (zrnitosť 0,4–0,8 mm a zrnitosť 0,2–2 mm), miešací 
pomer je cca 5 kg piesku na 1 kg Ceresit CF 39, min. hrúb-
ka pre samonosný epoxy-poter je 20mm, min. hrúbka pre 
epoxy-poter spriahnutý s podkladom je 5 mm,

• na penetráciu špecifických podkladov ako je kameň, obklady 
a dlažba, liaty asfalt, kov atď.,

• na spevnenie vysoko nasiakavých a nestabilných (rozpadá-
vajúcich sa, veľmi prašných) podkladov.

Nenahradzuje izoláciu proti zemnej vlhkosti. Vhodný na potery 
s podlahovým kúrením.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklady musia byť na povrchu suché, čisté, bez trhlín, s pev-
nosťou v ťahu a tlaku podľa STN 744505. Zvyšky starých 
lepidiel, náterových hmôt  a pod. pred použitím mechanicky 
odstráňte. 
Prípadný cementový (či sadrový) povlak na náteroch či be-
tónoch odstráňte vhodnými prístrojmi a dôkladne vysajte.  
Xylolitové alebo horečnaté potery pred aplikáciou prípravku 
Ceresit CF 39 otryskajte a ofrézujte. Kamenné podlahy, kovy 
a podlahy z keramických dlažieb dôkladne očistite pomocou 

vhodného čistiaceho prípravku, prípadne ľahko obrúste.
Pri použití Cersit CF 39 ako parozábrany proti prenikajúcej 
vlhkosti musí byť podklad úplne bez akýchkoľvek oddeľujúcich 
sa častíc, ktoré by mohli ovplyvniť prídržnosť náteru. Ak je to 
možné, odporúčame otryskať, ofrézovať alebo obrúsiť.

SPRACOVANIE
Ceresit CF 39 sa skladá zo živice a tvrdidla dodávaných 
v oddelených nádobách. Pred použitím zmiešajte zložku A 
s tvrdidlom, zložkou B. Obe zložky dôkladne premiešajte, 
kým nevznikne homógenna hmota, bez viditeľných farebných 
rozdielov a závojov. Miešajte pomocou nizkootáčkového elek-
trického miešadla. Vždy prilievajte zložku B do zložky A. Po 
premiešaní prelejte zmes do čistej nádoby a opäť dôkladne 
premiešajte. Predídete tak možným poruchám pri vytvrdzovaní. 
Pri izolácii proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti alebo zvyškovej 
vlhkosti v betónových podlahách alebo cementových náteroch 
je nutné dvojité nanášanie krížom (druhý náter do max. 48 ho-
dín po úplnom vyschnutí prvej vrstvy).
Pred aplikáciou vyrovnávacej hmoty: Po úplnom vytvrd-
nutí penetračného náteru Ceresit CF 39 a pred použitím vy-
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Univerzálna epoxidová živica, ideálna na prípravu podkladu a epoxidových mált.

 CF 39
Epoxidový penetračný náter



rovnávacej hmoty odporúčame zdrsniť povrch penetračného 
náteru pomocou čierneho padu či hrubého brusného papiera.  
Následne aplikujte neriedený univerzálny penetračný náter 
Ceresit R 766. 
Alternatívne a pri nivelácii s hrúbkou vrstvy väčšej než 10 mm 
zasypte čerstvý penetračný náter suchým kremičitým pieskom 
so zrnitosťou 0,4 – 0,8 (min. 2 kg/ m²), ak zhotovujete paro-
zábranu proti vlhkosti (dva nátery), posypte len druhý náter.
Po úplnom vytvrdnutí náteru Ceresit CF 39 povrch dôkladne 
pozametajte a vysajte, aby ste odstránili voľné častice piesku.
Následné priame lepenie: Ak nie je potrebné povrch 
upravovať pomocou samonivelizačnej hmoty, podlahová 
alebo drevená krytina  môže byť lepená priamo na podklad 
bez predchádzajúceho zapieskovania. Lepenie prevádzajte 
do 48 hodín od nanesenia posledného náteru Ceresit CF 39.  
Pri dlhšej dobe od aplikácie musí byť povrch epoxidovej ži-
vice zdrsnený pomocou čierneho padu či hrubého brúsneho 
papieru. Pre drevené krytiny používajte iba reaktívne lepidlá 
Ceresit (P 625, P 685, P 675).
Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať 
podľa vyššie uvedeného návodu – technického listu. Zároveň
odporúčame spoločne používať overené skladby produktov
Ceresit-systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre 
ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich 
následnom použití. V prípade použitia výrobku iného výrobcu 
ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia ale-
bo dosiahnutie zamýšľaného výsledku. Vzájomné použitie si 
overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s 
výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie 
je možné otestovať a z dôvodu rozdielneho chemického zlo-
ženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

NEPREHLIADNITE
Prácu vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu 
od +15 °C, teplota vzduchu od 18°C a relatívna vlhkosť niž-
šia než 75%. Doba odvetrania a doba spracovania sú závislé 
predovšetkým od teploty podkladu, relatívnej vlhkosti vzduchu 
a nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou a znižujúcou 
sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skracuje, pri opačných kli-
matických podmienkach  a na nenasiakavých podkladoch sa 
predlžuje. Po cca 12 hodinách je penetračný náter vytvrdnutý 
tak, že nelepí. 
Ceresit CF 39 nemiešajte so žiadnymi inými prísadami. Zvyšky 
produktu nevyškrabujte z nádoby. Pracovné náradie okamžite 
po použití očistite rozpúšťadlom. Vytvrdnutý penetračný náter 
sa dá odstrániť iba mechanicky. Na očistenie rúk použite čistia-
cu emulziu šetrnú voči pokožke. Pri používaní noste ochranný 
odev. Ceresit CF 39 nevylievajte do kanalizácie.  
Produkt je určený na profesionálne použitie.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a myd-
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí 
do očí ich vypláchnite pod tečúcou vodou cca 15 minút a vy-
hľadajte lekára. Pri požití vypite 1–2 poháre vody, vyhľadajte 
lekára a ukážte obal výrobku. Bližšie informácie nájdete v kar-
te bezpečnostných údajov produktu. 

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Balenie odovzdajte k recyklácii len bez zvyškov, vyprázdne-
né. Vytvrdnutý produkt (zmiešaním oboch zložiek) odovzdaj-
te v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt odovzdajte 
v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu 
odpadu: 08 04 09.

SKLADOVANIE
Do 9 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, 
v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvo-
rených) obaloch. Chráňte pred mrazom!

BALENIE
20 kg (zložka A + B)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza: epoxidová živica
Farba: jasnožltá
Pomer miešania: 100 váh. dielov zložky A  
 na 20 váh. dielov zložky B
Aplikačná teplota: od +15 °C do +25 °C
Otvorená doba: cca 45 ± 5 min. pri teplote +20 °C
Doba spracovania: 20 min.
Doba vytvrdnutia:  
- počiatočná: 60 ± 10 min. 
- konečná: 80 ± 10 min.
Nanesenie ďalšej vrstvy živice bez použitia  
postrekovačov: do 48 hod.
Interval medzi nanesením  
ďalšej vrstvy živice: 12–48 hod. pri teplote +20 °C
Pochádznosť: po 24 hod. 
Mechanické zaťaženie: po cca 3 dňoch, v závislosti  
 od okolitej teploty
Chemická odolnosť:  po 7–14 dňoch, v závislosti  
 od okolitej teploty, podľa tabuľky  
 chemickej odolnosti materiálu Ceresit 
Pevnosť v tlaku: ≥ 40 MPa
Pevnosť v ohybe: ≥ 15 MPa
Priľnavosť k podkladu: ≥ 2 MPa
Orientačná spotreba:  viď. strana 3
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ORIENTAČNÁ SPOTREBA

Distributér: 
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: + 421 2 333 19 111
e-mail: info@ceresit.sk
www.ceresit.sk

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. 
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo použí-
vaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezá-
väzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmie-
nok 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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Vrstva
Hrúbka  
vrstvy 
(mm)

Zložky
Pomer 

miešania zložiek 
(podľa hmotnosti)

Spotreba CF 39

Penetrácia

A – Ceresit CF 39 (zložka A)
B – Ceresit CF 39 (zložka B)

plnivo

Plnivo z kremičitého piesku
0,2–0,8 mm – spotreba 2,5 kg/m²

A:B v pomere 100:20 cca 0,3–0,5 kg/m²

Epoxidová 
stierka nad 1,0 mm

A – Ceresit CF 39 (zložka A)
B – Ceresit CF 39 (zložka B)
C – kremičitý piesok 0,1–0,3 mm

(A+B):C v pomere  
1:1 do 1:2 cca 0,7–0,6 kg/m²/mm

Epoxidový poter - min. 5 mm
- min. 20 mm

A – Ceresit CF 39 (zložka A)
B – Ceresit CF 39 (zložka B)
C – kremičitý piesok 0,2–0,8 mm 
a 1,0 –1,6 mm zmiešaný  
v hmotnostnom pomere 1: 1

(A+B):C v pomere  
1:6 do 1:10

(A+B):C v pomere  
1:8 do 1:10

cca 0,3–0,2 kg/m²/mm

cca 0,25–0,2 kg/m²/mm

Zaliatie – finálny  
povrch 1,0–3,0 mm A – Ceresit CF 39 (zložka A)

B – Ceresit CF 39 (zložka B) A:B v pomere 100:20 cca 1,0–1,5 kg/m²/1 vrstva

Epoxidová malta
A – Ceresit CF 39 (zložka A)
B – Ceresit CF 39 (zložka B)
C – kremičitý piesok 0,2–0,8 mm

(A+B):C v pomere  
1:4 do 1:5

(A+B):C v pomere  
1:6 do 1:8

cca 0,4–0,35 kg/m²/mm

cca 0,35–0,25 kg/m²/mm

Epoxidová malta  
a zošívanie trhlín

- do 2 cm
- nad 2 cm

A – Ceresit CF 39 (zložka A)
B – Ceresit CF 39 (zložka B)
C – kremičitý piesok 0,2–0,8 mm

C – kremičitý piesok 0,2–0,8 mm 
a 1,0 –1,6 mm zmiešaný  
v hmotnostnom pomere 1: 1

(A+B):C v pomere  
1:5 do 1:8 cca 0,35–0,25 kg/m²/mm


