CT 87
Бяла лепилно-шпакловъчна смес за
топлоизолация £2 в 1“

За лепене на топлоизолационни плочи от полистирен и минерална вата, за шпакловане
и за изработване на армиран с фибростъклена мрежа слой при топлоизолиране
Свойства
£2
” • в 1“ – не изисква грундиране преди нанасяне на мазилката
yy със значително по-нисък разход
yy висока адхезия към минерални основи, полистирен и
минерална вата
yy •паропропусклива
yy •гъвкава
yy подсилена с фибри
yy •устойчива на надраскване и напукване
yy •устойчива на неблагоприятни атмосферни условия
yy

Област на приложение
Ceresit CT 87 е бяла лепилно-шпакловъчна смес за
изработване на топлоизолация на външни стени на
сгради с плочи от полистирен или минерална вата.
CT 87 е елемент от система за външна фасадна
топлоизолация Ceresit Ceretherm. CT 87 се използва
за изработване на защитен армиран слой при
топлоизолиране на новопостроени сгради и при
реновиране на стари сгради, както и за лепене на
термоизолационни плочи. Продуктът е допълнително
подсилен с фибри, което го прави по-устойчив на
надраскване и напукване. CT 87 позволява да се избегне
процесът на грундиране преди полагане на мазилката.
Съдържанието на специални леки пълнители придава на
разтвора по-еластична, лека и хомогенна консистенция,
с което се осигурява лесното му приготвяне, нанасяне и
разстилане, като се снижава разходът за квадратен метър.

Подготовка на основата
1. Фиксиране íà òîïëîèçîëàöèîííè ïëî÷è
Ceresit CT 87 èìà ìíîãî äîáðî ñöåïëåíèå êúì ñóõè,
çäðàâè è íîñåùè îñíîâè êàòî áåòîí, çèäàðèÿ è çäðàâî
ñâúðçàëè ìàçèëêè.
Äà ñå ïðîâåðè ñöåïëåíèåòî íà ñúùåñòâóâàùèòå ìàçèëêè
è áîÿäæèéñêè ïîêðèòèÿ. Ó÷àñòúöèòå ñ íàðóøåíà çäðàâèíà
(„êóõè“ ìàçèëêè) òðÿáâà äà áúäàò ðåìîíòèðàíè. Âñè÷êè

íåðàâíîñòè íàä 20 mm ñå çàïúëâàò ñ разтвор за
шпакловане Ceresit CT 29 èëè öèìåíòîâ ðàçòâîð.
Âñè÷êè çàìúðñÿâàíèÿ âúðõó îñíîâèòå êàòî ìàñëà,
áèòóì, ïðàõ, îñòàòúöè îò ðàçäåëèòåëíè ñóáñòàíöèè,
ïàðîíåïðîïóñêëèâè áîÿäæèéñêè ïîêðèòèÿ è ñëîåâå
ñ ëîøî ñöåïëåíèå êúì îñíîâàòà, êîèòî íàìàëÿâàò
àäõåçèÿòà, ñå îòñòðàíÿâàò, à îñíîâèòå ñå îñòàâÿò äà
èçñúõíàò íàïúëíî. Ïðè íàëè÷èå íà ó÷àñòúöè, ïîêðèòè ñ
ìóõúë, òå ñå ïî÷èñòâàò ñ òåëåíè ÷åòêè è ñå îáðàáîòâàò
ñ ðàçòâîð Ceresit CT 99. Ñòàðè ñòåíè áåç ïîêðèòèÿ èëè
ñ äîñòàòú÷íî çäðàâè ìàçèëêè èëè áîè ñå ïî÷èñòâàò
îò ïðàõà ñ ÷åòêà, ñëåä êîåòî ñå èçìèâàò ñ âîäà ïîä
íàëÿãàíå è ñå îñòàâÿò äà èçñúõíàò íàïúëíî.
Îñíîâèòå ñ âèñîêà àáñîðáèðàùà ñïîñîáíîñò, êàòî
ñòåíè îò ãàçîáåòîí èëè ãèïñîâè áëîê÷åòà, ñå ãðóíäèðàò
ñ äúëáîêîïðîíèêâàù ãðóíä Ceresit CT 17 è ñå îñòàâÿò
äà ñúõíàò íàé-ìàëêî 4 ÷àñà. Ñöåïëåíèåòî íà CT 87
êúì ïîäãîòâåíàòà îñíîâà ñå ïðîâåðÿâà ÷ðåç çàëåïâàíå
íà ïàð÷åòà ïîëèñòèðåí ñ ðàçìåðè 10x10 cm â íÿêîëêî
ó÷àñòúêà è ðú÷íîòî èì îòëåïâàíå ñëåä 4-7 äíè.
Àäõåçèÿòà êúì îñíîâàòà ñå ñ÷èòà çà çàäîâîëèòåëíà,
êîãàòî ñå ðàçðóøàâà öåëîñòòà íà ïîëèñòèðåíà, áåç äà
ñå çàñÿãà ëåïèëíèÿò ñëîé èëè öåëîñòòà íà îñíîâàòà.

Употреба
CT 87 се изсипва в предварително измереното количество
чиста студена вода и се разбърква с механична бъркалка
до получаване на хомогенна смес без бучки.
1. Фиксиране на топлоизолационни плочи
Приготвеният разтвор се нанася по периметъра на
полистиреновите плочи на ивици с ширина 3-4 cm и в
средата – на няколко „топки“ с приблизителен диаметър
8 cm. Плочата се монтира незабавно към стената и се
притиска чрез леки потупвания с пердашка.
След притискането, правилно нанесеният разтвор
покрива минимум 40% от повърхността на плоскостта.
При равни и гладки основи разтворът се нанася по
цялата им повърхност с назъбена маламашка (с големина
на зъбите 10-12 mm). Плочите от полистирен трябва да
прилягат плътно една до друга с разминаване между
вертикалните фуги на съседните редове. При лепене
на плочи от минерална вата е необходимо цялата
повърхност на плоскостта да се шпаклова фино с CT 87
с помощта на гладката страна на маламашката преди
нанасяне на лепилния разтвор.
2. Изработване на армирана шпакловка
Готовият разтвор се разстила равномерно по повърхността
на плочите с помощта на назъбена маламашка (големина
на зъбите 10-12 mm). Плочите от минерална вата трябва да
се шпакловат фино с CT 87 преди нанасянето на разтвора.
Върху приготвения слой CT 87 се полага веднага
фибростъклената мрежа, която се потапя с помощта
на маламашката и се шпаклова до постигане на
гладка повърхност. Правилно поставената мрежа не
трябва да се вижда и трябва да е изцяло покрита от
лепилно-шпакловъчения разтвор. Мрежата трябва да се
застъпва 10 cm в областите на снаждане.
Пресните замърсявания от разтвора се измиват с вода,
а втвърдените могат да се отстраняват механично.

Внимание
При изработване на армирания слой стените не трябва
да са изложени на силно слънчево греене. Направеният
армиран слой трябва да се пази от дъжд. Препоръчва се
използване на защитна мрежа за скелето.
В случай, че армираният слой бъде оставен през зимата
без да е нанесена върху него мазилка, разтворът CT 87 не
изисква допълнителни предпазни мерки, напр. грундиране.
Работата трябва да се извършва в сухи условия, при
температури на въздуха и на основата от +5°С до +25°С.
Техническите данни се отнасят за температура +20°С и
относителна влажност на въздуха 60%. При други условия
техническите параметри на материала могат да се променят.

CT 87 съдържа цимент и реагира алкално с вода.
Затова кожата и очите трябва да бъдат защитени. При
попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и да
се потърси консултация с лекар.
Не съдържа разтворим хром Cr (VI) повече от 0,0002%.

Препоръки
Производителят гарантира качеството на продукта,
но не може да въздейства на условията и начина на
неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се
осъществява от квалифициран персонал/ професионални
потребители. Препоръчва се консултиране с листа с
технически данни и информационния лист за безопасност
на продукта. Производителят не поема отговорност за
компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази
на материалите. Клиентът е длъжен първо да тества или
потърси информация преди полагането на продукта.

Съхранение
12 месеца от датата на производство в оригинални
неповредени опаковки на сухо и хладно място.

Опаковка
Хартиени торби от 25 kg.

Технически данни
Îñíîâà: 	Öèìåíòîâà ñìåñ ñ ìèíåðàëíè
ïúëíèòåëè, õèäðîôîáíè
ñúñòàâêè è ìîäèôèêàòîðè
Íàñèïíà ïëúòíîñò: 	îêîëî 1,3 kg/dm3
Ñúîòíîøåíèå íà ñìåñâàíå:
7,25--7,75 l âîäà / 25 kg
Òåìïåðàòóðà íà ðàáîòà: 	îò +5oC äî +25oC
Âðåìå íà óïîòðåáà íà ãîòîâàòà ñìåñ: 	îêîëî 2 ÷àñà
Àäõåçèÿ:
êúì áåòîí
>0,6 MPa
êúì ïîëèñòèðåí 	>0,1 MPa (íàðóøàâàíå íà
öåëîñòòà íà ñëîÿ îò ïîëèñòèðåí)
êúì ìèíåðàëíà âàòà 	>0,05 MPa (íàðóøàâàíå íà
öåëîñòòà íà ñëîÿ îò ìèíåðàëíà âàòà)
Îðèåíòèðîâú÷åí ðàçõîä:
ëåïåíå íà ïëî÷è îò ïîëèñòèðåí 	îêîëî 4,0 kg/m2
àðìèðàí ñëîé (âúðõó ïîëèñòèðåí) 	îêîëî 3,0 kg/m2
лепене íà ïëî÷è îò ìèíåðàëíà âàòà 	îêîëî 4,5 kg/m2
àðìèðàí ñëîé (âúðõó ìèíåðàëíà âàòà)	îêîëî 4,0 kg/m2
Лепилно-шпакловъчната смес за топлоизолация £2 в 1“
Ceresit CT 87 e елемент от система за фасадна
топлоизолация Ceresit Ceretherm, сертифицирана с ЕТА
(Европейско Техническо Одобрение):
Система Ceresit Ceretherm

Premium (B)

ETA

09/0137

Сертификат №

1488-CPD-0109/W

Забележка: Настоящото техническо описание отменя и замества всички предишни издания.
Хенкел България ЕООД, 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, тел.: 02/ 806 39 00, факс: 02/ 806 39 38, www.ceresit.bg
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2. Èçðàáîòâàíå íà àðìèðàíа шпакловка
Äâà äåíà ñëåä çàëåïâàíåòî EPS ïëîñêîñòèòå ìîãàò äà ñå
çàãëàæäàò ñ øêóðêà è äà ñå ôèêñèðàò ñ äþáåëè.
Àêî ïîâå÷å îò äâå ñåäìèöè ïîëèñòèðåíîâèòå ïëîñêîñòè
íå áúäàò ïîêðèòè ñ àðìèðàния с мрежа ñëîé, å
íåîáõîäèìî äà ñå îöåíè êà÷åñòâî èì. Ïîæúëòåëè ïëî÷è
ñúñ çàïðàøåíà ïîâúðõíîñò çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ñå
øëèôîâàò îòíîâî ñ ïî-åäðà øêóðêà.

