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mecanizată pentru pardoseli 

încălzite

DOMENII DE UTILIZARE

CN 68
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Pentru nivelarea și egalizarea șapelor de sulfat de calciu, 
magnezit, asfalt turnat, șapelor cu uscare rapidă, suprafeţelor
pe bază de ciment, cât și pentru nivelarea straturilor de șapă la 
clădiri vechi. Se aplică în straturi de până la 20 mm grosime
într-o singură aplicare în vederea obţinerii unei suprafeţe perfect 
plane, anterior acoperirii cu mochetă, pardoseală laminată 
(montată flotant), covor PVC, linoleum sau plăci  ceramice.
Nu se aplică pe suporturi din material plastic sau metal.

Se recomandă ca rezistenţa la compresiune a stratului suport să
fie de minimum 15 N/mm². Petele de ceară, bitum, grăsime sau 
uleiuri trebuie îndepărtate. Fisurile și crăpăturile trebuie să fie 
lărgite mecanic, curăţate de praf și umplute cu Ceresit R 755. 
Reparaţiile suportului se fac cu mortarul rapid Ceresit CX 5 sau 
Ceresit RS 88. Înaintea aplicării amorselor, suportul trebuie 
șlefuit cu ajutorul unui monodisc cu abraziv de granulaţie 
corespunzătoare (16;24) și aspirat cu un aspirator industrial. 
Operaţia trebuie executată pentru îndepărtarea stratului slab 
aderent de la suprafaţa suportului.
Plăci de beton: Pardoselile trebuie șlefuite (asperizate) și 
aspirate, după care se tratează cu amorsa penetrantă 
Ceresit CT 17 (în două straturi) sau Ceresit R 777, diluată
(raport 1:1), folosind o pensulă sau un trafalet. Turnarea șapei 
este posibilă atunci când amorsa este uscată. Dacă se dorește 
realizarea unei bariere împotriva umidităţii reziduale, se 
recomandă amorsa epoxidică Ceresit R 755 sau amorsa 
poliuretanică Ceresit R 740.
Șape pe bază de ciment: După șlefuire (asperizare) și
aspirare, suprafeţele absorbante, poroase, trebuie tratate cu
amorsa penetrantă Ceresit CT 17 nediluată, în două straturi.
Turnarea șapei este posibilă când amorsa este complet uscată.
În cazul suprafeţelor foarte poroase și puternic absorbante, se
recomandă repetarea amorsării. Dacă suportul neabsorbant
e vechi și contaminat, se face înainte degresarea și curăţarea

Suprafeţele trebuie să fie uscate (maximum 2% CM umiditate la
2-3 cm adâncime), curate, neîngheţate, fără fisuri sau materiale
antiaderente. Trebuie să respecte standardele şi reglementările
aplicabile în prezent. Înainte de aplicarea şapelor autonivelante,
trebuie să se asigure întotdeauna că, în cazul pardoselilor 
flotante, umiditatea reziduală a substratului este < 2 CM % pe 
şapele din ciment fără încălzirea pardoselii (resp. 1,8 CM % cu 
încălzirea pardoselii) şi < 0,5 CM % pentru şapele cu sulfat de 
calciu fără încălzirea pardoselii (resp. 0,3 CM% cu încălzirea 
pardoselii). În cazul şapelor aderente şi atunci când se aplică 
şapele autonivelante direct pe suprafeţele din beton, este 
necesar să se stabilească umiditatea reziduală peste secţiunea 
transversală a şapei. Dacă nu este posibil să se determine 
umiditatea reziduală, trebuie respectat un timp suficient de 
uscare, de câteva luni. De asemenea, structurile compozite 
trebuie protejate cu o barieră de umiditate împotriva migrării 
acesteia în construcţia pardoselii.

armat cu fibre
fără fisuri
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Şapă autonivelantă pe bază  de sulfat de calciu, pentru utilizare 
în interior

EN 13813 CA – C20 – F6

Reacţie la foc: A1fl
Emisie de substanţe corozive: CA
Permeabilitate la apă: NPD
Permeabilitate la vapori de apă: NPD
Rezistenţă la compresiune:                    C20
Rezistenţă la încovoiere:                   F6
Aderenţă la suport: B 0,5
pH ≥ 7
Rezistenţă la uzură: NPD
Izolare la zgomot: NPD
Absorbţie de zgomot: NPD
Rezistenţă termică: NPD
Rezistenţa chimică: NPD

acestuia, după care se amorsează. Turnarea șapei este posibilă 
când stratul de amorsă este complet uscat (24 ore).
Șape pe bază de sulfat de calciu: După șlefuire (asperizare)
și aspirare, suprafeţele absorbante, poroase, trebuie tratate cu
amorsa penetrantă Ceresit CT 17, nediluată. Turnarea șapei este
indicată la 24 de ore după amorsare (posibilă când amorsa este
complet uscată).
Șape pe bază de magnezit: După șlefuire (asperizare) și
aspirare, suprafeţele absorbante, poroase, trebuie tratate cu
amorsa epoxidică Ceresit R 755, nediluată, și apoi acoperită pe
umed cu nisip de cuarţ de granulaţie 0,3 – 0,7 astfel creându-se
puntea de aderenţă necesară pentru aplicarea de șapă
autonivelantă. Turnarea șapei este posibilă când amorsa este
complet uscată.

Turnaţi sacul de Ceresit CN 68 în 5,5-6 litri de apă rece și
amestecaţi cu ajutorul unui amestecător cu viteză mică (max.
600 rpm) până când obţineţi o pastă omogenă fără aglomerări.
După amestecare, lăsaţi materialul deoparte 2-3 minute,
amestecaţi din nou și apoi turnaţi-l pe suprafaţa amorsată
în prealabil, preferabil în fâșii continue cu lăţimea de 25-30
cm. În timp ce este turnată, șapa autonivelantă se va nivela
cu o “greblă” (gletieră din oţel, cu dinţi fini). Excesul de șapă
autonivelantă trebuie întins în locurile mai greu accesibile
(ex. colţuri) cu ajutorul unei gletiere dinţate. Pentru a obţine o
suprafaţă perfect netedă (fără pori), suprafaţa proaspătă trebuie
dezaerată, utilizând o rolă cu ţepi (imediat după turnare). În
cazul lungimilor mai mari de 10 metri liniari, dacă există rosturi
de dilatare, ar trebui să fie menţinute. Înainte de aplicarea
adezivului pentru lipirea acoperirilor ulterioare, șapa se va șlefui,
aspira și se va amorsa cu amorsa de dispersie Ceresit CT 17 sau
Ceresit R 777. Ceresit CN 68 se poate aplica și mecanizat.

DEPOZITARE

DATE TEHNICE

9 luni de la data fabricaţiei, înscripţionată pe ambalaj.
A se păstra în ambalajul original, nedeteriorat, în încăperi 
uscate, ferit de umezeală sau îngheţ.

Trebuie evitată uscarea prea rapidă a stratului proaspăt turnat.
Protejaţi-l împotriva expunerii directe la soare și condiţiilor termice 
extreme, îngheţ și aer uscat. Priza este accelerată de temperaturi
ridicate, și încetinită la temperaturi scăzute.

Aplicarea trebuie să se facă în condiţii uscate la temperaturi de 
la +5°C până la+30°C. Temperatura optimă de lucru este 
cuprinsă între +15 °C şi +25 °C şi cu o umiditate relativă de 
sub 75%. Este obligatoriu să se respecte şi să se asigure un timp 
de uscare suficient.

- după 4 ore pentru grosimi <5mm;
- după 12 ore pentru grosimi
cuprinse între 5 și 20 mm.


