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CT 77
MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 0,8 – 1,2 mm
NEBO 1,4 – 2,0 mm
Tenkovrstvá dekorativní omítka pro venkovní a vnitřní použití
VLASTNOSTI:
k okamžitému použití
odolná vůči povětrnostním vlivům a
mechanickému poškození
y odolná vůči znečištění
y snadno se udržuje čistá
y
y

Mozaiková omítka Ceresit CT 77 je určena ke zhotovování
ozdobných barevných omítek. Vhodná zejména pro použití
v interiéru; v místech, kde hrozí velké opotřebení, např. ve
vstupních prostorách, halách, schodištích. Při aplikaci v exteriéru
používejte CT 77 především v místech, které se snadno znečistí,
jako např. sokly, balustrády, okenní a dveřní rámy. Lze rovněž
použít jako fasádní povrchová úprava v kontaktních systémech
zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Intenzivní a tmavé
barevné odstíny omítek doporučujeme použít pouze na malých
plochách, například architektonických detailech. Pojivem v CT 77
je transparentní akrylová pryskyřice a plnivem barevný křemičitý
písek nebo přírodní drcené mramorové kamenivo (označeno
barevným písmem M).

PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené
oddělujících substancí, jako např. tuky, živice, prach. Znečištění
a vrstvy s nízkou pevností, jakož i staré nátěry malířské nátěry
z elastických a vápenných barev úplně odstraňte. Omítku lze
aplikovat na následující podklady:
• cementové a vápenocementové omítky (stáří min. 28 dní),
beton (stáří min. 3 měsíce, vlhkost 4 %) – penetrované
základním nátěrem Ceresit CT 16
• vrstvy vyztužené sklotextilní síťovinou, vytvořené maltou
Ceresit CT 85 (stáří min. 3 dny) nebo CT 87 (stáří min.
2 dny) – penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16
• sádrové podklady (pouze v interiéru) s vlhkostí < 1 % penetrované nejprve přípravkem Ceresit CT 17 a poté
základním nátěrem Ceresit CT 16
• dřevotřískové, dřevovláknité a sádrokartonové desky (pouze
v interiéru), upevněné dle doporučení výrobce desek –
penetrované nejprve přípravkem Ceresit CT 17 a poté
základním nátěrem Ceresit CT 16

CT 77

OBLASTI POUŽITÍ:

• nátěrové hmoty (pouze v interiéru) – pevné, s dobrou
přilnavostí, penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16
• porobetonové nebo plynosilikátové podklady – dvakrát
natřené základním nátěrem Ceresit CT 16
Nerovné a poškozené podklady nejdříve vyrovnejte a vyspravte.
V případě tradičních omítek a betonových podkladů lze použít
opravnou maltu Ceresit CT 29. Nasákavé podklady nejprve
natřete hloubkovým penetračním nátěrem Ceresit CT 17 a po min.
2 hodinách základním nátěrem Ceresit CT 16. Doporučujeme
použít CT 16 v odstínu nejbližším barvě omítky. Ceresit CT 77
lze aplikovat až po úplném zaschnutí penetračního nátěru CT 16.
Prostup vlhkosti z podkladu může způsobit poškození omítky, proto
je nutné na plochách trvale zatížených vlhkostí provést nejprve
odpovídající utěsnění.

ZPRACOVÁNÍ:
Produkt je připraven k přímému použití. Důkladně rozmíchejte
obsah nádoby. V případě potřeby upravte konzistenci materiálu
pro podmínky aplikace přidáním malého množství čisté vody a opět
rozmíchejte. Příliš velké množství přidané vody znemožňuje nanášení
omítky. Nepoužívejte korodující nádoby a nářadí. Omítku nanášejte

na podklad rovnoměrně v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka,
které se přikládá k povrchu pod úhlem. Když už se hmota k nářadí
nelepí, pod stejným úhlem ji opracujte. Hladítko přitom nezatlačujte
do podkladu příliš silně. Omítku nekropte vodou! Nepolévejte!
Na jedné souvislé ploše pracujte nepřetržitě, zachovávejte stejnou
konzistenci materiálu a používejte balení se stejným označením
šarže.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Práce provádějte v suchých podmínkách, při teplotě vzduchu a
podkladu od +5 °C do +25 °C. a relativní vlhkosti vzduchu do
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 vytvrdnutí,
resp. vyschnutí. Ceresit CT 77 nenanášejte na stěny vystavené
silnému slunečnímu záření, hotovou omítku chraňte před příliš
rychlým vysycháním a až do okamžiku úplného vyschnutí chraňte
před deštěm. Doporučujeme použít ochranné sítě a lešení.
Omítku nemíchejte s jinými živicemi, omítkami, barvami ani
pojivy. Při použití omítky v interiéru je po aplikaci nutné důkladně
větrat. Nářadí a čerstvá znečištění omyjte vodou, vytvrzený
materiál lze odstranit pouze mechanicky. Načaté balení pečlivě
uzavřete. Po otevření obsah balení co nejdříve spotřebujte. Obal
s nespotřebovaným obsahem odložte na místo určené obcí k
ukládání odpadu. Chraňte si pokožku a oči! Uchovávejte mimo
dosah dětí.
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem,
ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí
vyplachujte pod tekoucí vodou cca 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.

SKLADOVÁNÍ:
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování v chladném
prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. Chraňte
před mrazem! Chraňte před přímým sluncem!

opustn

BALENÍ:

25kg plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hustota:
- křemičitý písek		
- přírodní mramorové kamenivo
(označeno barevným písmenem M)
Teplota zpracování : 		
Doba schnutí: 		
Odolnost proti dešti po: 		
Orientační spotřeba:
- zrnitost 0,8 – 1,2 mm křemičitý písek
- zrnitost 1,4 – 2,0 mm křemičitý písek
- přírodní mramorové kamenivo
(označeno barevným písmenem M)
zrnitost 1,4 – 2,0mm 		

cca 1,6 kg/dm3
cca 1,64 kg/dm3
+10 °C až +25 °C
cca 30 min.
cca 3 dnech
cca 3 kg/m2
cca 4,5 kg/m2
cca 5,2 kg/m2

Výrobek je součástí kontaktních systémů zateplení budov Ceresit Ceretherm
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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 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.

