
OOBBLLAASSTTII  PPOOUUŽŽIITTÍÍ

Pfiísada Ceresit CC 81 je urãena ke zv˘‰ení pfiilnavosti kontaktních
vrstev, cementov˘ch prostfiikÛ a spojovacích mÛstkÛ pod malty,
opravné a vyrovnávací hmoty na bázi cementu.

PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOODDKKLLAADDUU

Malta s pfiísadou Ceresit CC 81 pfiilne na v‰echny pevné, nosné
a ãisté podklady, neobsahující Ïádné dûlicí substance. Pfiekontrolujte
nosnost a pevnost podkladu. NesoudrÏné vrstvy beze zbytku
odstraÀte. Podklad oãistûte, odsajte zbyl˘ prach a lehce navlhãete
tak, aby se netvofiily kaluÏe.

ZZPPRRAACCOOVVÁÁNNÍÍ

Kanystr s emulzí CC 81 nejprve dobfie protfieste, aby se uvolnily
pfiípadné usazeniny a rozmíchejte s ãistou studenou vodou (viz
tabulka). S pfiipraven˘m roztokem smíchejte maltu nebo betonovou
smûs. PouÏívejte portlandsk˘ cement bez pfiísad a ãisté plnivo
odpovídající zrnitosti. Hotovou smûs naná‰ejte do ãerstvé kontaktní
vrstvy nanesené kartáãem nebo ‰tûtcem na pevn˘ a vlhk˘ podklad.
1. Kontaktní vrstva pod vyrovnávací hmoty.
Pfii pouÏití materiálÛ Ceresit CN 83 a CN 85 dodrÏujte pokyny
uvedené v technick˘ch listech produktÛ. Pfii pouÏití pod tradiãní
cementové mazaniny míchejte v pomûru 1 díl cementu na 2 díly
písku a rozmíchejte roztokem vytvofien˘m z 1 dílu CC 81 a 2 dílÛ

vody na tekutou konzistenci, kterou kartáãem nebo ‰tûtcem
vetfiete do podkladu ve vrstvû cca 2 mm. Na je‰tû vlhkou kontaktní
vrstvu naneste pfiipravenou cementovou smûs.
2. Kontaktní vrstva pod omítky.
Dávkování CC 81 je obdobné jako pro podlahy, na vlhké podklady
naneste cementov˘ prostfiik a nechte pfied provedením omítek
zaschnout. Pfii provádûní opravn˘ch omítek dbejte pokynÛ pro
jejich zpracování. 

DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ

Materiál zpracovávejte pouze za sucha a pfii teplotách od +5°C
do +35°C. V‰echny uvedené údaje byly zji‰tûny pfii teplotû
+23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. PouÏití pfiísady CC 81
není vhodné ve v‰ech pfiípadech. Proveìte proto nejprve zku‰ební
vzorek, pfiípadnû vyuÏijte poradenství. ZabraÀte tomu, aby Vám 
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Přísada pro zvýšení přilnavosti
Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení
přilnavosti pro opravné hmoty, omítky a vytvoření
spojovacího můstku.

VVLLAASSTTNNOOSSTTII

� lehce zpracovatelná
� pružná
� vysoce přilnavá
� odolná proti alkáliím



STAVÍME
NA

PROFESIONÁLNÍM
ZÁKLADĚ.

Ceresit CC 81 vnikl do oãí. Cement reaguje s vodou alkalicky.
ChraÀte proto pokoÏku a oãi. Pfii kontaktu peãlivû opláchnûte vodou.
Pfii kontaktu s oãima vyhledejte lékafie. 

SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ

12 mûsícÛ od data v˘roby, pfii skladování na paletách, v suchém
prostfiedí, v originálních a nepo‰kozen˘ch obalech. ChraÀte
pfied mrazem!

BBAALLEENNÍÍ

2 kg, 5 kg a 10 kg PE kanystr.

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  ÚÚDDAAJJEE

Báze: smûs neutrálních syntetick˘ch pryskyfiic ve vodû

Hustota: 1,04 kg/dm3

Teplota zpracování: od +5 °C do +30 °C

Pomûr míchání: viz tabulka

Doba zpracování: cca 90 minut

SSPPOOTTŘŘEEBBAA

NNAAŠŠEE  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ

Ve‰keré údaje vycházejí z na‰ich dlouholet˘ch znalostí a zku‰eností.
Vzhledem k rozdíln˘m podmínkám pfii realizacích a k mnoÏství
pouÏívan˘ch materiálÛ slouÏí na‰e písemné a ústní poradenství
jako nezávazné doporuãení. V pfiípadû pochybností a nepfiízniv˘ch
podmínek doporuãujeme provést vlastní zkou‰ky, popfiípadû si
vyÏádat odbornou technickou konzultaci. Uvefiejnûním tûchto
informací o v˘robku pozb˘vají v‰echny dfiíve uvefiejnûné informace
svoji platnost.
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Druh zpracování Zrnitost plniva Pomûr míchání Pomûr míchání Orientaãní 
cement : písek CC 81 : voda spotfieba CC 81

Kontaktní vrstvy a prostfiiky 0 – 4 mm 1 :2 1 : 2 0,125 l/m2

Pfiísada do malt pfii tlou‰Èce vrstvy: Pro kaÏd  ̆mm tlou‰Èky vrstvy

Od 0 do  5 mm 0 – 0,5 mm 1 : 2 1 : 2 0,06 l/m2

Od 6 do 15 mm 0 – 2 mm 1 : 3 1 : 3 0,04 l/m2

Od 16 do 30 mm 0 – 4 mm 1 : 3 1 : 4 0,03 l/m2

Od 31 do 50 mm 0 – 8 mm 1 : 3 – 1 : 4 1 : 6 0,02 l/m2




