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CARACTERISTICI

•  aderen†å puternicå la stratul suport mineral și vatå 
mineralå

• permeabil la vapori
• rezistent la condi†ii meteo dificile
• flexibil - armat cu fibre

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 190 face parte din sistemul de termoizola†ie a 
fa†adelor Ceresit Ceretherm Mineral. Este utilizat la lipi-
rea și șpåcluirea plåcilor de vatå mineralå la termoizola-
rea pere†ilor exteriori ai clådirilor.
Pentru izolarea clådirilor nou construite, precum și a 
clådirilor ce urmeazå a fi termorenovate.
În cazul aplicårii de plåci EPS utilizate pentru izolarea 
clådirilor, trebuie utiliza†i unul din adezivii Ceresit CT 82, 
Ceresit CT 85 sau Thermo Universal.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

1. Fixarea plåcilor de vatå mineralå
Mortarul Ceresit CT 190 oferå aderen†å bunå pentru 
suprafe†e suport, uscate și curate, fårå substan†e care 
reduc aderen†a (gråsimea, bitumul, praful) suprafe†elor 
pere†ilor, tencuielilor și betonului. Aderen†a la tencu-
ielile și straturile de vopsea existente trebuie verificatå 
înainte de începerea aplicårii. Tencuielile umflate tre-
buie îndepårtate. Suprafe†ele care prezintå pierderi și 
denivelåri trebuie reparate cu tinci Ceresit CT 29 sau tre-
buie acoperite cu mortar pe bazå de ciment. Substan†ele 
care contamineazå suprafa†a și alte substan†e antiade-
rente, vopseaua cu permeabilitate la vapori și straturi-
le cu aderen†å scåzutå la suprafa†å trebuie îndepårtate 
complet, de exemplu spålate cu jet de apå. În caz de 
contaminare micologicå cu mușchi și alge, suprafa†a tre-
buie curå†atå cu perii de sârmå și, apoi, saturatå cu o 
solu†ie fungicidå Ceresit Stop Mucegaiului. Pere†ii vechi, 
netencui†i, tencuielile cu aderen†å bunå și vopseaua 
permeabilå trebuie curå†ate de praf, apoi spålate cu jet 
de apå și låsate pânå la uscarea completå. Suprafe†ele 
cu grad ridicat de absorb†ie a apei, de ex. pere†i din BCA 
sau blocuri de sili ca†i, trebuie amorsate cu Ceresit CT 17 
și låsate la uscat cel pu†in 4 ore.

2. Aplicarea stratului armat
Suprafa†a plåcilor montate suplimentar cu ancore meca-
nice trebuie curå†atå cu aten†ie cu ajutorul unei perii cu 
fibre de lânå moi.

MOD DE APLICARE

Ceresit CT 190 trebuie turnat într-o cantitate måsuratå de 
apå rece curatå și amestecat cu un mixer electric pânå se 
ob†ine o maså omogenå, fårå aglomeråri.

1. Fixarea plåcilor de vatå mineralå
Pe plåcile de vatå mineralå trebuie aplicat anterior lipi-
rii, un strat sub†ire de adeziv cu ajutorul unui fier de glet 
din inox. Acest lucru este necesar pentru a spori aderen†a 
dintre vatå mineralå și adeziv.
Mortarul pregåtit trebuie aplicat cu o mistrie pe contu-
rul plåcii, formând o fâșie cu o lå†ime de 3 - 4 cm și câ-
teva puncte cu diametrul de aprox. 8 cm. Apoi, imedi-
at, placa trebuie presatå pe perete cu câteva întinderi 
ușoare prin intermediul unei mistrii cu zim†i. Când este 
presat, mortarul aplicat corespunzåtor ar trebui så acope-
re minim 40% din suprafa†å. În cazul suprafe†elor plane, 
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nivelate, mortarul trebuie aplicat cu o mistrie cu zim†i de 
10 - 12 mm. Plåcile de vatå mineralå trebuie apoi apli-
cate pe perete și montate una lângå cealaltå prin “†esere” 
în stilul zidåriei de cåråmidå. În zonele de col† se reali-
zeazå îmbinåri în strepi. Când Ceresit CT 190 se usucå 
(dupå aprox. 3 zile), plåcile trebuie nivelate cu hârtie 
abrazivå și trebuie fixate cu dibluri cu miez de o†el.

2. Aplicarea stratului armat
Neregularitå†ile plåcilor de vatå mineralå se egalizeazå 
prin aplicarea unui strat de nivelare adi†ional realizat din 
același material ca masa de șpaclu pentru armare. Stratul 
de nivelare va fi aplicat pe întreaga suprafa†å la o grosi-
me care så asigure nivelarea suprafe†ei.
Mortarul pregåtit cu grosime de 3 - 4 trebuie întins pe 
suprafa†a plåcilor cu ajutorul unei mistrii lungi și nete-
de. Plasa de fibrå de sticlå trebuie aplicatå pe mortarul 
proaspåt (cu suprapunere între fâșii de 10 cm) și apoi tre-
buie aplicat al doilea strat cu grosime de 1 - 2 cm și ni-
velat, astfel încât plasa de fibrå de sticlå så nu fie vizi-
bilå. Petele proaspete trebuie curå†ate cu apå, în timp ce 
elementele întårite trebuie îndepårtate exclusiv mecanic.

Notå:
Stratul armat nu trebuie aplicat pe suprafe†e cu izola†ie 
ridicatå, iar stratul aplicat trebuie protejat de ploaie. Se 
recomandå utilizarea de plase de fa†adå pentru schelå. 
Aplicarea trebuie efectuatå în condi†ii uscate cu suprafa†a 
și temperatura ambientalå de la +5°C la +25°C. Toate 
datele sunt raportate la o temperaturå de +20°C. Nu se 
va lucra pe suprafe†e expuse direct razelor solare. În alte 
condi†ii parametrice pot apårea unele modificåri cu privi-
re la perioada de prizå. Mortarul Ceresit CT 190 prezintå 
proprietå†i corozive, iar con†inutul de ciment cauzeazå 
reac†ie alcalinå când este amestecat cu apå. De aceea, se 
recomandå evitarea contactului cu pielea și ochii. În cazul 
în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceștia 
se vor spåla cu apå din abunden†å și se va consulta un 
medic. Crom VI – sub 2ppm pe durata de va labilitate a 
produsului.

 ALTE INFORMAȚI

Se recomandå izolarea clådirilor prin utilizarea de plåci 
de vatå mineralå prin intermediul metodei de aplicare 
ușor umedå. Aceastå fișå tehnicå stabilește utilizarea 
materialului și modalitatea de lucru, cu toate acestea, 
nu poate înlocui pregåtirea profesionalå a persoa-
nei care efectueazå lucrarea. Producåtorul garanteazå 
calitatea produsului, dar nu poate influen†a condi†iile și 
modul de utilizare. Proprietå†ile enumerate se bazeazå 
pe experien†a practicå și verificårile practice. Condi†iile 
specifice obiectului dar și utilizarea corectå nu se aflå 
în sfera noastrå de influen†å. Din acest motiv, recoman-
dåm efectuarea unor încercåri proprii de utilizare a 
produsului. Råspunderea legalå nu poate rezulta nici din 

indica†iile acestei fișe de observa†ii, nici din consilierea 
oralå. În caz de nelåmuriri trebuie så solicita†i consiliere.
Prin apari†ia acestei fișe tehnice toate celelalte fișe ante-
rioare își pierd valabilitatea.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabrica†iei inscrip†ionată pe ambalaj, 
în condi†ii normale de temperatură și umiditate ale aeru-
lui (25°C și 50% UR). A se păstra în ambalajul  nederiorat.

AMBALARE

Saci de 25 kg.

DATE TEHNICE 

Bazå:  combina†ie de ciment cu 
compuși minerali și modifi-
catori

Densitate:  aprox. 1,3 kg/ddm³

Raport de amestecare: 5,4-6,5 l de apå/25 kg

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

Timp deschis: aprox. 1,5 ore

Aderen†å: 
la beton după 28 de zile  > 0,25 N/mm² păstrare în 

condi†ii standard

Aderen†å la vata mineralå  
după 28 de zile >  0,08 M/mm² (rupere co-

ezivă prin vată  minerală)  
păstrare în condi†ii stan-
dard

Consum: 
fixare plåci de vatå  
mineralå:  aprox. 5,0 kg/m² 
strat armat: aprox. 5,0 kg/m²


