CT 17
Dziļi iesūcoša grunts
Gruntējošs preparāts pamatņu virsmas nostiprināšanai pirms keramikas
plāksnīšu stiprināšanas, apmetuma uzklāšanas un grīdu uzliešanas
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nostiprina pamatnes virsmu
samazina pamatnes uzsūcamību
uzlabo pamatnes adhēziju
tvaika caurlaidīga
atvieglo kārtējo slāņu, piem., līmes,
špakteles, grīdas, krāsas utt.
uzklāšanu

PIELIETOJUMS
Preparāts Ceresit CT 17 domāts pamatņu gruntēšanai gan ēku
ārdarbos, gan arī iekšdarbos pirms keramikas plāksnīšu
stiprināšanas, grīdu uzliešanas, špaktelēšanas, krāsošanas vai
termoizolācijas plāksnīšu stiprināšanas. Ar CT 17 nogruntētām
pamatnēm (visa veida apmetumi, betons, monolītās grīdas)
piemīt mazāka uzsūkšanas spēja, tas novērš pārlieku ātru
līmējošo javu, grīdu, špakteļtepes vai krāsas izžūšanu. Preparāts
iesūcas pamatnē un sasaista to, taču nepalielina izturības
parametrus visā pamatnes šķērsgriezumā. CT 17 īpaši ieteicams
lietot uz ģipša, bezūdens ģipša un gāzbetona pamatnēm. Tas ir
piemērots skaidu plākšņu un neimpregnētu ģipša–kartona plātņu
gruntēšanai. Preparāts veicina pamatņu nokrāsošanos dzeltenā
krāsā.
Savukārt pamatņu gruntēšanai zem plānkārtas apmetuma jālieto
gruntskrāsa Ceresit CT 15 vai CT 16.

PAMATNES SAGATAVOŠANA
Pamatnēm, kuras paredzēts gruntēt ar CT 17, ir jābūt sausām,
nesošām un brīvām no antiadhezīvām vielām, tādām kā tauki,
bitums, putekļi. Netīrumi un vājas noturības slāņi jānoņem
pilnībā. Tas pats attiecas uz esošām eļļas krāsām, kuras
jānokasa un jānomazgā ar ūdeni. Ģipša un bezūdens ģipša
pamatnes un izturīgi krāsas slāņi jānoslīpē ar rupjgraudainu
smilšpapīru, pēc tam jānotīra ar suku un rūpīgi jāattīra no

putekļiem. Pamatnes, uz kurām paredzēta gruntskrāsas Ceresit
CT 16 ZIEMA lietošana, nedrīkst būt klātas ar sarmu, ledu vai
sniegu.

DARBA VEIKŠANA
Iesaiņojuma saturs pāris reizes jāsakrata. Uz pamatnes
preparāts jāuznes ar otu. CT 17 žūst aptuveni 2 stundas.
Gruntējot ļoti uzsūcošas un vājas pamatnes, preparātu iespējams
atšķaidīt ar tīru ūdeni proporcijā 1: 1. Kārtējos CT 17 slāņus var
uzklāt bez atšķaidīšanas ar metodi “slapjais uz slapjā“.
Gruntējot pamatnes zem grīdas slāņiem, CT 17 ir jāuzklāj uz
pamatnes un ar suku vienmērīgi jāizlīdzina tā, lai neveidotos
peļķes. Ja pēc preparāta izžūšanas pamatne joprojām ir
uzsūcoša, tad gruntēšana jāatkārto.
Instrumenti un svaigi nosmērējumi mazgājami ar ūdeni.

PIEZĪME
Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad gaisa un
pamatnes temperatūra ir no +5° līdz +25°C un 80% gaisa
mitruma. Visi dati un informācija uzrādīti pie temperatūras +20°C
un relatīvā gaisa mitruma 60%. Pie citiem nosacījumiem
materiāla parametri var būt atšķirīgi.

Gadījumā, ja ir notikusi materiāla saskare ar acīm, tad tās ir
jāskalo lielā ūdens daudzumā un pēc tam jāmeklē ārsta
palīdzība.

IETEIKUMI
Šī instrukcija nosaka materiāla lietošanas ietvarus un darbu
veikšanas ieteicamo veidu, taču nevar aizvietot izpildītāja
profesionālo sagatavotību. Bez jau minētajiem ieteikumiem darbi
jāveic saskaņā ar celtniecības un darba drošības noteikumiem.
Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, savukārt tā izmantošanas
apstākļus un veidu viņš nav spējīgs ietekmēt. Šaubīgās situācijās
lietotājam ieteicams pašam veikt materiāla izmēģinājuma
pārbaudes. Ar šīs instrukcijas izdošanu spēku zaudē iepriekš
izdotās instrukcijas.

UZGLABĀŠANA
12 mēnešus, skaitot no ražošanas datuma, uzglabājot
izstrādājumu uz paletēm, sausos apstākļos un oriģinālos,
nesabojātos iesaiņojumos.
Jāsargā no sala!

IESAIŅOJUMS
Plastmasas tvertnes 2 l, 5 l un 10 l.

TEHNISKIE DATI
Bāze:
Blīvums:
Darbu veikšanas temperatūra:
Izžūšanas laiks:

sintētisko sveķu ūdens dispersija_
aptuv. 1,0 kg/dm³
no + 5° līdz + 25°C

aptuveni 2 stundas atkarībā no
pamatnes uzsūkšanas spējas un
siltuma un mitruma apstākļiem
____________________________________________________
Aptuvenais izlietojums: no 0,1 līdz 0,5 l/m² atkarībā no pamatnes
līdzenuma un tās samirkšanas spējas
_____________________________________________________

