
CARACTERISTICI

 X armat cu fibre: elastic şi flexibil
 X permeabil la vapori şi cu aderenţă bună
 X rezistent la intemperii
 X se poate aplica mecanizat

DOMENIUL DE UTILIZARE
Ceresit CT 80 face parte din sistemul de termoizolație  
Ceresit Ceretherm vată minerală . Este utilizat atât ca adeziv 
pentru vată minerală, polistiren expandat cât şi pentru 
aplicarea stratului armat cu plasă, pentru termoizolarea 
clădirilor noi sau vechi (reabilitare termică).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

1. Fixarea plăcilor de  izolare termică 
Mortarul CT 80 oferă aderenţă bună la suprafeţele suport, 
care trebuie să fie uscate, compacte și fără substanțe care 
reduc aderența (grăsimi bitum, praf). Straturile de vopsea şi 
straturile cu aderenţă redusă la suprafaţa de bază, ar trebui 
eliminate complet, de exemplu cu ajutorul unor instalaţii de 
spălare cu jet. În cazul contaminării cu ciuperci, muşchi şi alge, 
suprafaţa faţadei ar trebui curăţată şi apoi tratată cu soluţia 
fungicidă Ceresit Stop Mucegaiului. Pereții vechi, netencuiți, 
tencuielile şi straturile de vopsea puternic aderente, trebuie să 
fie desprăfuite și apoi spălate cu jet de apă și lăsate până la 
uscarea completă. Suprafeţele de bază cu absorbţie ridicată 
a apei, de ex. pereți din BCA sau blocuri de silicat, ar trebui 
amorsate cu Ceresit CT 17 şi lăsate să se usuce cel puţin 2 ore. 
2. Aplicarea masei de șpaclu armate 
Suprafețele plăcilor montate suplimentar cu ancore mecanice 
trebuie curățate cu atenție cu ajutorul unei perii cu fibre de lână 
moi.

MOD DE APLICARE

CT 80 trebuie turnat în cantitatea măsurată de apă rece curată 
şi amestecat cu ajutorul unui mixer electric până la obţinerea 

unei mase omogene, fără aglomerări. Se așteaptă cca 5 min., 
după care se amestecă din nou timp de cca 2 minute. 
1. Fixarea plăcilor de vată minerală
Pe plăcile de vată minerală trebuie aplicat anterior lipirii, un 
strat subțire de adeziv cu ajutorul unui fier de glet de inox. 
Acest lucru este necesar pentru a spori aderența dintre vată 
minerală și adeziv.
Mortarul pregătit ar trebui aplicat cu o mistrie pe conturul plăcii 
formând o bandă, cu o lățime de 3÷4 cm, şi în câteva puncte 
cu diametrul de aprox. 8 cm. Apoi placa trebuie presată 
imediat pe perete cu câteva lovituri uşoare date cu o mistrie cu 
zimți. După presarea plăcii, mortarul aplicat corespunzător ar 
trebui să acopere minim 40 % din suprafaţă. Plăcile de vată 
minerală trebuie apoi aplicate pe perete și montate una lângă 
cealaltă prin „tesere” în stilul zidăriei de cărămidă. În zonele 
de colț se realizează îmbinări în strepi. Când CT 80 se usucă 
(după aprox. 3 zile), plăcile trebuie fixate cu dibluri cu miez de 
oţel.
2. Aplicarea stratului armat pentru plăcile de vată 
minerală 
Înainte de aplicarea stratului de bază, este necesar să se 
„amorseze” suprafața plăcilor de vată minerală prin aplicarea 
unui strat subțire de mortar CT 80 în grosime de cca 1 mm. 
După uscare (aprox 24 ore) se poate aplica masa de șpaclu. 
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Mortarul gata utilizat trebuie întins pe suprafața plăcilor de 
vată minerală în strat de 3 - 4 mm cu o gletieră lungă. Plasa 
din fibră de sticlă trebuie aplicată pe mortarul proaspăt prin 
suprapunere între fâșii de 10 cm și apoi nivelată cu mistria  
cu zimți. Următorul strat se va aplica pe proaspăt în grosime de 
1 mm. Suprafața trebuie finisată în așa fel încât ochiurile plasei 
să nu fie vizibile. Materialul proaspăt se poate curăța cu apă, 
dar odată întărit poate fi curățat numai mecanic.
3. Fixarea plăcilor pentru polistiren expandat
Mortarul pregătit ar trebui aplicat cu o mistrie pe conturul plăcii 
de polistiren în benzi de 3÷4 cm lăţime, şi în câteva puncte cu 
diametrul de aprox. 8 cm. Apoi placa trebuie presată imediat 
pe perete, astfel încât mortarul aplicat pe placă ar trebui să 
acopere minim 40% din suprafaţă. În cazul suprafeţelor plane, 
netede, mortarul ar trebui aplicat cu ajutorul unei mistrii (zimți 
de 10–12 mm). Plăcile de polistiren trebuie apoi aplicate  
pe perete și montate una lângă cealaltă prin „tesere” în  
stilul zidăriei de cărămidă. În zonele de colț se realizează  
îmbinări în strepi. Numărul diblurilor trebuie să fie de minim  
6 buc/m2 strepi. Când CT 80 se usucă (după aprox. 3 zile), 
plăcile trebuie nivelate și fixate cu dibluri cu miez de oţel.
4. Aplicarea masei de șpaclu pentru polistiren 
expandat
Mortarul pregătit trebuie întins în strat subțire pe suprafaţa 
plăcilor cu ajutorul unei mistrii crestate cu dimensiunea dinţilor 
de 10-12 mm. Plasa din fibră de sticlă ar trebui aplicată 
pe mortarul proaspăt (cu suprapuneri de 10 cm) şi netezită 
uniform astfel încât plasa să nu fie vizibilă. Posibilitate de 
aplicare mecanizată. Tipul de maşină recomandat este, 
de exemplu, Wagner PC 15, SPG Baumaschinen PG 20 
dimensiune duză Ø 6.

NOTĂ

Suprafața de lucru trebuie protejată de ploaie. Este 
recomandată utilizarea plasei de fațadă pentru schelă.  
În cazul în care tencuiala nu se aplică în termen de 7 zile,  
se recomandă protejarea masei de șpaclu cu amorsă  
Ceresit CT 16. Aplicarea ar trebui făcută în condiţii uscate, 
cu temperatura  suprafeţei de bază şi ambiantă de la +5 °C 
la +25 °C. CT 80 conţine ciment şi provoacă reacţie alcalină 
când este amestecat cu apa. De aceea se recomandă evitarea 
contactului cu pielea şi ochii. În cazul în care s-a produs 
contactul cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă în abundență și 
se va consulta un medic. Conţinut de crom VI – sub 2 ppm până 
la data expirării.

ALTE INFORMAŢII

Se recomandă izolarea clădirilor prin utilizarea de plăci 
de vată minerală prin intermediul metodei de aplicare ușor 
umedă. Această fișă tehnică stabilește utilizarea materialului 
și modalitatea de lucru, cu toate acestea, nu poate înlocui 
pregătirea profesională a persoanei care efectuează 
lucrarea. Producătorul garantează calitatea produsului, dar 
nu poate influența condițiile și modul de utilizare. Proprietățile 
enumerate se bazează pe experiența practică și verificările 
practice. Răspunderea legală nu poate rezulta nici din 
indicațiile acestei fișe de observații, nici din consiliere orală.  
În caz de nelămuriri trebuie să solicitați consiliere.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în 
condiții normale de temperatură și umiditate ale aerului (23 °C 
și 50% UR). A se păstra în ambalaj nedeteriorat.

AMBALAJ

Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE
Bază:	 combinație	de	ciment	cu	compuși		
	 minerali	și	modificatori

Densitate:	 aprox.	1,4	kg/ddm3

Raport	amestecare:	 5,0	÷	5,5	l	apă	la	25	kg	praf

Temperatura	de	aplicare:	 de	la	+5	°C	la	+25	°C

Timp	de	punere	în	operă:	 aprox.	90	minute	

Rezistenţă	la	compresiune:	 ≥12	N/mm2	(CS	IV)	conf.		
	 EN	1015-11:2001+A1:2007	

Rezistenţă	la	încovoiere:	 ≥	4,0	N/mm2	conf.		
	 EN	1015-11:2001+A1:2007	

Aderenţă	conf.	ETAG	004:	
la	vată	minerală	 >	0,08	N/mm2	
la	beton	 >	0,25	N/mm2	
la	polistiren	expandat		 >	0,08	N/mm2	
la	polistiren	extrudat	 >	0,08	N/mm2

Absorbţie	apă	după	24	h:	 <	0,5	kg/m2	conf.	ETAG	004	

Aderenţă	între	straturi		 ≥	0,08	MPa	conf.	ETAG	004	
după	îmbătrânire:	

Consum	estimat			
Vată	minerală:	
Fixare	plăci:	 aprox.	5,0	kg/m2	
Amorsare	placi:	 aprox.	1,0	kg/m2	
Strat	armat:	 aprox.	4,0	kg/m2	
Polistiren	expandat,	polistiren	extrudat:	
Fixare	plăci:	 aprox.	4,0	kg/m2	
Strat	armat:	 aprox.	4,0	kg/m2


