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CT 35

MINERÁLNÍ OMÍTKA, STRUKTURA
„RÝHOVANÁ“, ZRNO 2,5 NEBO 3,5 mm
Tenkovrstvá dekorativní omítka pro interiér i exteriér
VLASTNOSTI:

dodává se v barvě bílé a několika
barevných odstínech
y paropropustná a hydrofobní
y odolná vůči mechanickému poškození
y odolná vůči povětrnostním vlivům
y

OBLASTI POUŽITÍ:

Příprava podkladu:
Podklady musí být pevné, rovné, nosné a suché, zbavené
oddělujících substancí, jako např. tuky, živice, prach. Podkladem
mohou být:
• tradiční omítky a malty (MC a MVC) stáří více než 28 dní a
vlhkost nižší než 4 %,
• betonové povrchy stáří více než 3 měsíce a vlhkost nižší než
4 %,
• výztužné vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů
ETICS zhotovených pomocí malty Ceresit CT 85 případně
CT 190 (stáří min. 3 dny),
• sádrové podklady (pouze uvnitř budov), se zbytkovou
vlhkostí ≤ 1 %,
• dřevotřísky, dřevěné a sádrokartonové desky upevněné
podle doporučení výrobců desek (pouze uvnitř budov),
• nátěrové systémy a malby s větší tloušťkou a dobrou
přilnavostí k podkladu (pouze uvnitř budov).
Znečištění a vrstvy s nízkou pevností, jakož i staré nátěry,
malířské nátěry z elastických a vápenných barev úplně
odstraňte. Nerovnosti vyplňte, např. opravnou maltou Ceresit
CT 29. Podklad natřete základním nátěrem Ceresit CT 16 v

CT 35

Omítka Ceresit CT 35 je určena ke zhotovování tenkovrstvých
dekorativních omítek na betonových podkladech, na tradičních
omítkách nebo na vrstvě vyztužené armovací sítí v kontaktních
systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za
použití desek z polystyrénu nebo minerální vlny. V interiérech
lze také aplikovat na sádrových podkladech, na dřevotřískových
a sádrokartonových deskách. Určena pro ruční zpracování.
Minerální omítka CT 35 je vyráběna ve verzi „bílá“ nebo verzi
pro překrytí fasádní barvou například barva silikátová CT 54,
silkonová CT 48 nebo fasádní akrylátové barvy CT 42 a CT 44.
barevném odstínu co nejvíce se shodujícím s barvou omítky
CT 35. Nasákavé podklady nejprve ošetřete hloubkovým
základním nátěrem Ceresit CT 17 a po minimálně 2 hod.
natřete základním nátěrem CT 16. Omítku nanášejte až po
úplném vyschnutí základního nátěru.

ZPRACOVÁNÍ:
Ceresit CT 35 nasypte do odměřeného množství čisté studené
vody a míchejte nízkootáčkovou vrtačkou s míchacím nástavcem,
dokud nezískáte hladkou hmotu bez hrudek. Doporučené
množství vody je 5,0 až 5,6 l na 25 kg CT 35. Konzistenci je
nutno vhodně zvolit v závislosti na podmínkách použití omítky.
V průběhu realizace prací je třeba dbát na konstantní konzistenci
materiálu pomocí opakovaného míchání omítky vrtačkou nikoli
přidáváním vody. CT 35 rovnoměrně naneste na podklad
ocelovým hladítkem na tloušťku zrna. Pokud se zavadlý materiál
už nelepí na nářadí, krouživými pohyby naplocho drženého
umělohmotného hladítka dodejte omítce jednotný vzhled.
Omítku nekropte vodou! Na jedné stěně pracujte postupně
bez přerušení. V případě nezbytného přerušení práce přilepte
samolepicí pásku podle vyznačené linie. Dále až do takto
označeného místa naneste omítku, zpracujte zrnkový vzhled
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BALENÍ:

BALENÍ:

25 kg papírový pytel
15 l plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
směs cementů s minerálními

Báze:

Báze:

modifikované silikonové
plnivy a modifikátory
a akrylátové živice s obsahem
plniv a pigmentů

Sypná hmotnost:
- CT 35, zrno 2,5 mm
cca 1,4 kg/dm3
Hustota:
cca 1,45 kg/dm33
- CT 35, zrno 3,5 mm
cca 1,5 kg/dm
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Přídržnost:
3 MPa na rovnosti
a nasákavosti podkladu
Orientační spotřeba:
- CT 35, zrno 2,5 mm
2,5 – 3,0 kg/m2
- CT 35,jezrno
3,5 mm
3,5
– 4,0 zateplení
kg/m2 budov Ceresit
Výrobek
součástí
kontaktních
systému
Ceretherm VWS/WM.

Výrobek je součástí kontaktních systému zateplení budov
Ceresit Ceretherm.

Naše
doporučení:
Naše doporučení:
Tento
technický list určuje oblasti použití a technologický způsob zpracování produktu. Je vždy nutné dodržet profesionální přípravu a způsob
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
manipulace
s materiálem ze strany zhotovitele. Kromě výše uvedených zásad zpracování produktu je nutné dodržet obecně platné stavební,
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
průmyslové
a bezpečnostní předpisy. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací
vyžádat
odbornou technickou konzultaci.Výrobce garantuje kvalitu produktu, nicméně nemůže ovlivnit způsob aplikace. Předchozí technický list
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
pozbývá svou platnost vydáním tohoto technického listu.
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