
AQUABLOCK®

UniverzáLní OprAvný siLiKOn
Elastický silikonový tmel vhodný k opravám a vyplňování spár do šířky 10 mm 

 vLAsTnOsTi:

y	 SilicoTec® technologie - 100% silikon
y	 trvale vysoce elastický
y	 odolný vůči stárnutí, UV-záření a působení 

povětrnostních vlivů
y	 bez rozpouštědel a zápachu
y	 šetrný k životnímu prostředí
y	 připravený k okamžitému použití 

 

 OBLAsTi pOUŽiTí:
 
AQUABLOCK® je vhodný k opravě trhlin a spojů: izolačních 
pásů, střešních krytin, okapů, zdiva, odpadových žlabů, světlíků, 
střešních oken, vikýřů, balkónů a teras. Přilne k téměř všem 
stavebním materiálům. Není vhodný pro použití na polyetylén a 
na aplikace pod vodou. Neaplikujte na povrchy v přímém kontaktu 
s potravinami.
 

 příprAvA pOdKLAdU:
 
AQUABLOCK® aplikujte na suchých, pevných, čistých 
podkladech, které neobsahují oddělující substance snižujících 
přídržnost (např. tuky, prach, nečistoty a pod). Stávající 
znečištění a vrstvy s nízkou přilnavostí odstraňte. U všech 
podkladů musí být vyloučeno zatížení vlhkostí ze strany 
podkladu. Neaplikujte na mokré podklady nebo v místech, kde 
je stojatá voda (kaluže). Podkladem mohou být bitumenové 
pásy a nátěry, zdivo, střešní tašky, cementové potěry, zinek, 
kovy, dřevo, sklo, polystyrén, hliník, měď, dlažba, PU-pěna, 
polystyrén apod.. Podklad očistěte, odmastěte a zbavte prachu.

 zprACOvání:

AQUABLOCK® je okamžitě připravený ke zpracování, lze jej 
nanášet pomocí vhodného válečku, širokého štětce, malířské 
štětky, popř. ocelovým hladítkem na připravený podklad v jednom 
pracovním kroku tak, aby se vytvořila kompaktní vrstva v tloušťce cca 
3 mm. Po 24 hodinách vytvrzený materiál poškozené místo opět 
utěsní. Po skončení prací omyjte nářadí a ruce čistou vodou.
 

 nepřeHLÉdnĚTe:
 

Práce provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a 
podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly ověřeny při 
teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Neaplikujte 
za deště a minimálně 24 hodin chraňte před deštěm, vodou 
a mrazem. Vlhkost dobu schnutí značně prodlužuje. Nářadí a 
čerstvé zbytky omyjte vodou, vytvrzený materiál lze odstranit 
pouze mechanicky. Chraňte si pokožku a oči! Po vytvrzení 
nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k 
ukládání odpadu. Bližší informace naleznete v bezpečnostním 
listu výrobku.
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 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. Bližší 
informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu. 
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 zprACOvání:
 

 sKLAdOvání:
 
Do 18 měsíců od data výroby, při skladování v suchém a 
chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech.  
Chraňte před mrazem!  
opustn BALení:
300ml plastová kartuše
1kg a 5kg plastová nádoba

 TeCHniCKÉ ÚdAJe:
Báze:  silikonová emulze  
  na vodní bázi 
Hustota:   1,3 g/ml 
Teplota pro zpracování:  od +5 do +40 oC
Otevřená doba pro zpracování:  cca 10 min.
Tloušťka vrstvy:   max. 3 mm
Vytvrzení:  cca 1,5 mm / 24 hod.
Povolená deformace:      25 %
Barva:   černá, šedá 
Tepelná odolnost:   od –50 do +150 °C 
Orientační spotřeba:   2,2 l / m2 (závisí druhu 
  a na rovnosti podkladu)

Výrobek splňuje všechny požadavky a je v souladu s platnými 
předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu 
výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky
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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:
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.


