
CT 16
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
Bílá nebo probarvená barva na bázi umělých živic pro základní nátěry pod 
tenkovrstvé omítky a barvy

 VLASTNOSTI:

y	 usnadňuje nanášení omítek
y	 zvyšuje přilnavost k podkladu
y	 vodovzdorný
y	 velmi dobrá krycí schopnost
y	 pro nanášení malířským válečkem nebo 

štětcem
y	 připravený k okamžitému použití

 OBLASTI POUŽITÍ:
 
Ceresit CT 16 slouží jako základní nátěr výztužné vrstvy s armovací 
sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm 
(ETICS). Je vhodný také pro nátěry tradičních omítek, betonů a 
pevných nátěrů. CT 16 snižuje nasákavost podkladu. Obsahuje 
minerální plnivo, které zajiš_uje zdrsněný povrch vytvrzeného 
nátěru pro dobrou přilnavost následných vrstev a vysokou odolnost 
proti obrusu. Sjednocuje povrch, zvyšuje přilnavost omítek, stěrek 
a nátěrových hmot, má velmi dobrou schopnost krytí a zamezuje 
vzniku výkvětů a skvrn na probarvených akrylátových, silikonových 
nebo minerálních omítkách. Doporučujeme použití nátěru CT 16  
v odstínu odpovídajícím barvě omítky. Vhodný pro použití v 
interiéru i exteriéru. Pro povrchovou úpravu pevnosti nasákavých 
podkladů použijte hloubkovou penetraci  Ceresit CT 17.

 PřÍPRAVA PODKLADU:
 
Ceresit CT 16 nanášejte na pevné, nosné, čisté a suché 
podklady, které neobsahují oddělující substance, jako jdou 
např. bitumeny, tuky, prach atp. Místa zasažená mechy, 
lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem 
Ceresit CT 99. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností 
odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Nerovnosti 
předem vyrovnejte opravnou maltou Ceresit CT 29. Silně 
nasákavé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 
17 a nechte cca 2 hodiny vyschnout.

 ZPRACOVÁNÍ:
 
Obsah nádoby řádně promíchejte! Nátěr neřeďte! 
Nepoužívejte korodující nádoby a nářadí. CT 16 nanášejte 

štětcem nebo malířským válečkem, rovnoměrně a v jednom 
směru. Schnutí nátěru trvá asi 3 hodiny. Nářadí a čerstvá 
znečištění omyjte vodou.

 NEPřEHLÉDNĚTE:

Práce provádějte při teplotě vzduchu a podkladu od +5°C  
do +25°C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80 %. 
Veškeré údaje byly zjištěny při teplotě +20°C a relativní 
vlhkosti vzduchu 60 %. Za jiných klimatických podmínek je 
třeba počítat se zkrácením případně prodloužením doby 
prosychání. Nespotřebovaný obsah odložte na místo určené 
obcí k ukládání odpadu. Chraňte si pokožku a oči!
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a 
mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí 
do očí vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut, 
přiložte sterilní gázu a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte 
ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. 
Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované 
prostředí a poraďte se s lékařem.
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  SKLADOVÁNÍ: 
 
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v 
chladném prostředí a v originálním nepoškozeném balení. 
Chraňte před mrazem!

  BALENÍ 
5 a 10 l plastová nádoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Báze: zahuštěná disperze z umělé živice  
 s minerálními plnidly a barevnou 
 pigmentací
Hustota:  cca 1,5 kg/dm3

Doba schnutí:  cca 3 hod.
Spotřeba:  od 0,2 do 0,5 l/m2  
 v závislosti na rovnosti  
 a nasákavosti podkladu
Teplota zpracování:  +5 °C až +25 °C
Odpor vůči difuzi vodní páry: cca 120
Koeficient absorpce vody:  W < 0,5 kg/m2g h

Výrobek je součástí kontaktních systému zateplení budov 
Ceresit Ceretherm.

CT 16

Do 12 měsíců od data výroby při skladování v chladných
podmínkách a v originálním nepoškozeném balení.
Chraňte před mrazem!

15 l plastová nádoba

Důkladně promíchejte obsah nádoby. CT 48 lze nanášet
pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Dbejte na
rovnoměrné nanášení nátěru. Nátěr obvykle stačí
nanášet ve dvou vrstvách. Mezi nanášením dalších vrstev
je zapotřebí dodržet alespoň 12 až 24-hodinové techno-
logické přestávky. V případě potřeby lze nátěr rozředit
max. 5 % vody a pečlivě rozmíchat. Pracujte na jedné
ploše bez přestávek, používejte barvu se stejným číslem
výrobní šarže, které je uvedeno na každém obalu, anebo
smíchejte barvy z nádob s různými čísly šarží. Pečlivě
zabezpečte (např. folií) plochy, které nejsou určeny pro
natírání, jako okna nebo dveře. Zakryjte keře, jiné rostliny
atd. Potřísněná místa okamžitě omyjte velkým množství
vody.

Materiál zpracovávejte v suchém prostředí při teplotě
vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C a při relativní
vlhkosti vzduchu 80 %. Veškeré technické údaje byly
zjištěny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %.
V případě jiných klimatických podmínek je třeba počítat
se zkrácením, resp. prodloužením doby vytvrdnutí, resp.
vyschnutí. Nátěr nenanášejte na stěny zatížené silným
slunečním zářením. CT 48 nekombinujte s jinými nátěry,
barvivy a pojivy. Aplikovaný nátěr chraňte až do
okamžiku úplného vyschnutí před deštěm. Doporučujeme
použití ochranných plachet na lešení. Nátěr může způsobit
neodstranitelné zabarvení skleněných, keramických,
dřevěných, kovových a kamenných povrchů, proto je
nutné všechny části, které by mohly přijít do nežádoucího
styku s CT 48. Načaté balení pečlivě uzavřete. Obsah co
nejdříve spotřebujte. Nepoužívejte nádoby a nářadí
zasažené korozí. Nářadí a čerstvé zbytky omyjte vodou,
po vytvrzení lze materiál odstranit pouze mechanicky. Po
vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo
určené obcí k ukládání nebezpečného odpadu. Uchovávejte
mimo dosah dětí! 
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou 
a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí
vodou cca 15 minut. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 
1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Kvalita pro profesionály

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7 
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz 
e-mail: info@ceresit.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE:

BALENÍ:

Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Báze: modifikované silikonové 
a akrylátové živice s obsahem
plniv a pigmentů

Hustota: cca 1,45 kg/dm3

Teplota zpracování: od +5 °C do +25 °C

Odolnost proti dešti: po cca 3 hod. 

Paropropustnost: Sd = 0,025 m

Orientační spotřeba: 0,3 l/m2 (2 vrstvy nátěru)
v závislosti na rovnosti 
a nasákavosti podkladu

Výrobek je součástí kontaktních systému zateplení budov Ceresit
Ceretherm VWS/WM.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ZPRACOVÁNÍ: SKLADOVÁNÍ:

CT 48

Naše doporučení:
Tento technický list určuje oblasti použití a technologický způsob zpracování produktu. Je vždy nutné dodržet profesionální přípravu a způsob 
manipulace s materiálem ze strany zhotovitele. Kromě výše uvedených zásad zpracování produktu je nutné dodržet obecně platné stavební,  
průmyslové a bezpečnostní předpisy.  V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si 
vyžádat odbornou technickou konzultaci.Výrobce garantuje kvalitu produktu, nicméně nemůže ovlivnit způsob aplikace. Předchozí technický list 
pozbývá svou platnost vydáním tohoto technického listu. 


