
VLASTNOSTI
u	separačný účinok pri modelovaní štruktúry dreva
 silikónovou matricou
u	jednoduché spracovanie
u	pripravený na okamžité použitie

OBLASTI POUŽITIA
Separačný prípravok CT 722 je určený na ošetrenie povrchu 
silikónovej matrice pri vytváraní omietky so štruktúrou dreva 
na minerálnej omietke Ceresit CT 720 VISAGE.

SPRACOVANIE
Separačný prípravok CT 722 nanášajte štetcom alebo val-
čekom na povrch silikónovej matrice tak, aby jej povrch bol 
rovnomerne pokrytý. Prípravok nanášajte v tenkej vrstve tak, 
aby nestekal po povrchu matrice. Pri opakovanom používaní 
matrice priebežne kontrolujte kvalitu povrchu omietky a v prí-
pade potreby separačnú vrstvu pretrením obnovte. Nanese-
nie príliš malého množstva prípravku vedie k priľnutiu omietky 
na matrici, nanesenie extrémne malého alebo i veľkého množ-
stva prípravku negatívne ovplyvňuje kvalitu povrchu výslednej 
omietky.

NEPREHLIADNITE
Výrobok spracovávajte pri teplotách od +5 °C do +25 °C. 
V bežných podmienkach spracovania je výrobok šetrný k použi-
tým materiálom. Pri spracovaní zabezpečte dôkladné vetranie.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a myd-
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, vypi-
te 1–2 poháre vody a okamžite vyhľadajte lekára. Pri nadý-
chaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie 
a kontaktujte lekára. Bližšie  informácie o produkte nájdete 
v karte bezpečnostných údajov.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. 
Kód druhu odpadu: 080409.

SKLADOVANIE
Do 24 mesiacov od dátumu výroby, na chladnom, suchom 
a odvetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným ži-
arením a skladujte ďalej od zdrojov tepla.

BALENIE
5 l plastová nádoba
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 CT 722

Separačný prípravok na modelovanie štruktúry dreva silikónovou matricou.

VISAGE separačný prípravok



TECHNICKÉ ÚDAJE
Báza: zmes minerálnych olejov
Hustota: 0,85 kg/dm3

Teplota spracovania: od +5 °C do +25 °C
Orientačná spotreba: cca 0,1 l/m2 vytvorenej omietky
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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

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.


