
CARACTERISTICI

 gata preparat
 îmbunåtå†ește aderen†a

gata preparat
îmbunåtå†ește aderen†a
gata preparat

 hidrofob
 mare putere de acoperire
 nu con†ine solvent, inodor

mare putere de acoperire
nu con†ine solvent, inodor
mare putere de acoperire

 poate fi  colorat în culori apropiate tencuielii

DOMENII DE UTILIZARE

 Ca grund pentru aplica†ii la interior și exterior.
  Pentru grunduirea suprafe†elor înainte de aplicarea 

Ca grund pentru aplica†ii la interior și exterior.
 Pentru grunduirea suprafe†elor înainte de aplicarea 
Ca grund pentru aplica†ii la interior și exterior.

tencuielilor pe bazå de råșini sintetice și, de asemenea, 
 Pentru grunduirea suprafe†elor înainte de aplicarea 
tencuielilor pe bazå de råșini sintetice și, de asemenea, 
 Pentru grunduirea suprafe†elor înainte de aplicarea 

pentru ob†inerea unui strat de culoare albå, rezistent.
tencuielilor pe bazå de råșini sintetice și, de asemenea, 
pentru ob†inerea unui strat de culoare albå, rezistent.
tencuielilor pe bazå de råșini sintetice și, de asemenea, 

  Ca strat preliminar înainte de aplicarea tencuielilor 
pentru ob†inerea unui strat de culoare albå, rezistent.
 Ca strat preliminar înainte de aplicarea tencuielilor 
pentru ob†inerea unui strat de culoare albå, rezistent.

decorative.
 Ca strat preliminar înainte de aplicarea tencuielilor 
decorative.
 Ca strat preliminar înainte de aplicarea tencuielilor 

Se aplicå pe toate suprafe†ele minerale, rezistente, ca de 
exemplu: betonul, tencuielile, plåcile de gips-carton, beton 
Se aplicå pe toate suprafe†ele minerale, rezistente, ca de 
exemplu: betonul, tencuielile, plåcile de gips-carton, beton 
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ușor. Se poate aplica pe plåci de PAL sau plåci din OSB 
exemplu: betonul, tencuielile, plåcile de gips-carton, beton 
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ca amorså înaintea lipirii plåcilor din polistiren. Plåcile de 
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OSB trebuie asperizate bine înaintea aplicårii.
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  Pentru grunduirea și acoperirea preliminarå a 
OSB trebuie asperizate bine înaintea aplicårii.

 Pentru grunduirea și acoperirea preliminarå a 
OSB trebuie asperizate bine înaintea aplicårii.

elementelor de BCA și beton ușor.
 Pentru grunduirea și acoperirea preliminarå a 
elementelor de BCA și beton ușor.
 Pentru grunduirea și acoperirea preliminarå a 

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CT 16 poate fi  utilizat pe toate suprafe†ele rezis-
tente, curate și uscate, lipsite de substan†e antiaderente 
Ceresit CT 16 poate fi  utilizat pe toate suprafe†ele rezis-
tente, curate și uscate, lipsite de substan†e antiaderente 
Ceresit CT 16 poate fi  utilizat pe toate suprafe†ele rezis-

(gråsimi, praf etc). A se verifi ca duritatea și capacitatea 
tente, curate și uscate, lipsite de substan†e antiaderente 
(gråsimi, praf etc). A se verifi ca duritatea și capacitatea 
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portantå a suprafe†elor.
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portantå a suprafe†elor.
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MOD DE APLICARE

Aplicarea grundului se va face cu o pensulå sau cu rola. 
În func†ie de condi†iile de uscare, lucrårile ulterioare 
Aplicarea grundului se va face cu o pensulå sau cu rola. 
În func†ie de condi†iile de uscare, lucrårile ulterioare 
Aplicarea grundului se va face cu o pensulå sau cu rola. 

se pot demara dupå aproximativ 3 ore. Dupå întårire, 
suprafa†a grunduitå trebuie så fi e rezistentå la abraziune 
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(zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut aceastå carac teristicå, 
suprafa†a grunduitå trebuie så fi e rezistentå la abraziune 
(zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut aceastå carac teristicå, 
suprafa†a grunduitå trebuie så fi e rezistentå la abraziune 

grunduirea se va repeta. Ustensilele folosite se vor spåla 
(zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut aceastå carac teristicå, 
grunduirea se va repeta. Ustensilele folosite se vor spåla 
(zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut aceastå carac teristicå, 

imediat dupå utilizare. Materialul întårit se va curå†a cu 
grunduirea se va repeta. Ustensilele folosite se vor spåla 
imediat dupå utilizare. Materialul întårit se va curå†a cu 
grunduirea se va repeta. Ustensilele folosite se vor spåla 

diluant. Ceresit CT 16 se aplicå la temperaturi între 5°C 
imediat dupå utilizare. Materialul întårit se va curå†a cu 
diluant. Ceresit CT 16 se aplicå la temperaturi între 5°C 
imediat dupå utilizare. Materialul întårit se va curå†a cu 

și 35°C și max. 80% umiditate relativå a aerului. Datele 
diluant. Ceresit CT 16 se aplicå la temperaturi între 5°C 
și 35°C și max. 80% umiditate relativå a aerului. Datele 
diluant. Ceresit CT 16 se aplicå la temperaturi între 5°C 

tehnice prezentate sunt ob†inute la temperatura de 23°C 
și umiditatea 50%. În condi†ii climatice diferite, întåri rea 
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și uscarea grundului pot fi  accelerate sau întârziate. Se 

recomandå color area grundului în func†ie de culoarea 
tencuielii conform tabelului. Utiliza†i produsele biocide cu 
recomandå color area grundului în func†ie de culoarea 
tencuielii conform tabelului. Utiliza†i produsele biocide cu 
recomandå color area grundului în func†ie de culoarea 

aten†ie. Înaintea utilizårii, citi†i eticheta și informa†iile refe-
tencuielii conform tabelului. Utiliza†i produsele biocide cu 
aten†ie. Înaintea utilizårii, citi†i eticheta și informa†iile refe-
tencuielii conform tabelului. Utiliza†i produsele biocide cu 

ritoare la produs.

DEPOZITARE

12 luni, în locuri råcoroase, ferite de înghe†.

AMBALARE

Canistre din plastic de 10 l.

CT 16
Vopsea grund de culoare albå
Pentru amorsarea suprafe†elor înaintea aplicårii tencuielilor 
decorative



DATE TEHNICE 
Bazå:  dispersie vâscoaså 

de råșinå sinteticå și 
Bazå:  dispersie vâscoaså 

de råșinå sinteticå și 
Bazå:  dispersie vâscoaså 

componente minerale, 
pigmentatå

Densitate: 1,58 kg/ l

Temperaturå de aplicare: de la 5°C pânå la +35°C

Timp de uscare: 3 - 6 ore

Rezisten†å la difuzia vaporilor: aprox. 120

Coefi cient de absorb†ie a apei: w < 0,5 kg/ m²√h

Consum: cca 0,2 l/m²

Produs agrementat tehnic Produs agrementat tehnic 

 Linie 
culoare

Culoarea 
grundului CT 16

Culoare recomandatå 
pentru tencuialå (acrilicå, 

siliconicå și silicaticå-
siliconicå):

Linie 
culoare

Culoarea 
grundului CT 16

Culoare recomandatå 
pentru tencuialå 

(acrilicå, siliconicå și 
silicaticå-siliconicå):

Andalusia
AD1 AD1, AD2

Gobi
GB1 GB1, GB2

AD3 AD3, AD4, AD5, AD6 GB3 GB3, GB4, GB5, GB6

Africa AF1 AF1, AF2
Indiana

IN1 IN1, IN2
AL1 AF3, AF4, AF5, AF6 IN3 IN3, IN4, IN5, IN6

Alaska AL4 AL1, AL2, AL3
Kalahari

KL1 KL1, KL2
AF1 AL4, AL5, AL6 KL3 KL3, KL4, KL5, KL6

Amazon AM1 AM1, AM², ADm³
Kashmir

KS1 KS1, KS2, KS3
AM4 AM4, AM5, AM6 KS4 KS4, KS5, KS6

Arizona
AR1 AR1

Laguna
LG1 LG1, LG2, LG3

AR2 AR2, AR3, AR4 LG4 LG4, LG5, LG6
AR5 AR5, AR6

Madeira
MD1 MD1, MD2, MD3

Atlantic AT1 AT1, AT2, AT3 MD3 MD4, MD5, MD6
AT4 AT4, AT5, AT6

Montana
MT1 AD1, ADMT1, MT2, MT32

Bali BL1 BL1, BL2 MT4 MT4, MT5, MT6
BL4 BL3, BL4, BL5, BL6

Nebraska
NB1 NB1, NB2

Baltic BT1 BT1, BT2 NB3 NB3, NB4, NB5, NB6
BT3 BT3, BT4, BT5, BT6

Nevada
NV1 NV1, NV2, NV3

Cuba CB1 CB1, CB2 NV4 NV4, NV5, NV6
CB3 CB3, CB4, CB5, CB6

Pacifi c
PC1 PC1, PC2

California CF1 CF1, CF2, CF3 PC4 PC3, PC4, PC5, PC6
CF4 CF4, CF5, CF6

Polar
PL1 PL1, PL2, PL3

Columbia CL1 CL1, CL2 PL5 PL4, PL5, PL6
CL3 CL3, CL4, CL5, CL6

Provence
PR1 PR1, PR2 

Colorado CO1 CO1, CO2, CO3 PR4 PR3, PR4, PR5, PR6
CO4 CO4, CO5, CO6

Sahara
SH1 SH1, SH2, SH3, SH4

Ceylon CY1 CY1, CY2 SH5 SH5, SH6
CY3 CY3, CY4, CY5, CY6

Siberia
SI1 SI1, SI2, SI3

Dakota DK1 DK1, DK2, DK3, DK4 SI4 SI4, SI5, SI6
DK5 DK5, DK6

Savanne
SV1 SV1, SV2, SV3

Etna ET1 ET1, ET2, ET3, ET4 SV4 SV4, SV5, SV6
ET5 ET5, ET6

Tundra
TD1 TD1, TD2, 

Fuji
FJ1 FJ1 TD4 TD3, TD4, TD5, TD6
FJ2 FJ2, FJ3, FJ4

Toskana
TK1 TK1, TK2, TK3, TK4

FJ5 FJ5, FJ6 TK5 TK5, TK6

Florida
FL1 FL1, FL2, FL3

Texas
TX1 TX1, TX2, TX3, TX4

FL4 FL4, FL5, FL6
TX2
TX5 TX5, TX6
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