
Ceresit CT 29 un CT 34 ir augstas 
kvalitātes izstrādājumi, kas vienmēr 
garantē gludu sienas virmu.

Vienmērīgi gluda siena

Vai jums pirms sienas apdares ar keramis-
kajām flīzēm, mozaīku, tapetēm vai pirms 
krāsošanas nepieciešams to izlīdzināt? 
Aizpildīt padziļinājumus vai izlīdzināt 
celtniecības bloku virsmu? Izvēlieties, kurš 
no izstrādājumiem jums piemērots vairāk!

Aizpildīt padziļinājumus vai izlīdzināt 
celtniecības bloku virsmu? Izvēlieties, kurš 
no izstrādājumiem jums piemērots vairāk!



CT 29
Pelēks minerāls špakteles maisījums apmetuma uzlabošanai un sienu izlīdzināšanai.
CT 29 ir piemērots minerālo materiālu pamatvirsmu izlīdzināšanai pirms keramisko flīžu un siltumizolācijas materiālu 
piestiprināšanas, kā arī tradicionālajiem apmetuma darbiem. Ar maisījumu var aizpildīt padziļinājumus un rievas, kuras 
radušās veicot instalācijas darbus. CT 29 īpašības nodrošina iespēju to kā plānu izlīdzinošo kārtu uz sienām un griestiem, 
kas pilnībā nosedz nelīdzenās un grubuļainās vietas uz cementa apmetuma un kaļķa-cementa apmetumu virsmām.
Pirms špaktelēšanas sākšanas darba virsmas ir jāsamitrina. Virsmām ir jābūt mitrām, taču ne pārāk slapjām. Sausas 
virsmas un ļoti uzsūcošas virsmas, īpaši gāzbetona vai silikāta bloku mūrus, ir ieteicams iepriekš nogruntēt ar līdzekli 
CT 17. Uz sagatavotās pamatvirsmas špakteles maisījuma kārta ir jāuzklāj lielā laukumā un pēc tam, izmantojot metāla 
rīvdēli, jānolīdzina. Kad materiāls ir jau nedaudz apžuvis, to var nogludināt. Lai aizpildītu dziļus nelīdzenumus, CT 29 
jāsamaisa ar mazāku ūdens daudzumu, nekā paredzēts. Pēc nelīdzenumu aizpildīšanas un maisījuma nožūšanas, visa 
virsējā virsma ir jāizlīdzina ar pareizās konsistences špakteles masu.
 Izejvielu samaisīšanas proporcijas: 1,1–1,3 l ūdens uz 5 kg
  5,7–6,2 l ūdens uz 25 kg
 Izmantošanas temperatūra: +5° līdz +25 °C
 Lietošanas ilgums: līdz 2 stundām
 Aptuvens materiāla patēriņš: apmešanai: aptuveni 1,8 kg/m2 uz katru 1 mm biezu kārtu
  padziļinājumu aizpildīšanai: aptuveni 1,8 kg/dm3

CT 34
Balts minerāls maisījums gludu virsmu iegūšanai, tradicionālā apmetuma uzlabošanai un 
plānas apmetuma kārtas izveidošanai kā iekšdarbos, tā arī āra darbos.
CT 34 tiek izmantots  Ceresit Ceretherm ārējās siltināšanas sistēmās, lai iegūtu gludu apmetuma virsmu, kā arī tradi-
cionālo un kaļķa-cementa apmetumu uzlabošanai iekštelpās un ārā darbos. Apmetumu var izmantot kā dziļu caurumu 
aizpildīšanai (piemēram, kanāli pēc kabeļu montāžas darbiem), tā arī apmetuma virsmas nogludināšanai un pilnīgai 
nolīdzināšanai.
CT 34 īpašības nodrošina iespēju to uzklāt uz sienām un griestiem plānā kārtā, nosegt raupjas un nelīdzenas cementa 
un kaļķa-cementa apmetumu virsmas. Apdares špakteles kārtas biezums var būt līdz 5 mm. Sausas virsmas un  ļoti 
uzsūcošas pamatnes, īpaši gāzbetona vai silikāta sienas, ir ieteicams nogruntēt ar Ceresit CT 17. Maisījums jāuzklāj uz 
virsmas un jānogludina ar garu metāla špakteļlāpstu. Kad materiāls ir sabiezējis (pēc 90 minūtēm),  to var nogludināt 
ar rīvdēli ar  švammes vai filca paliktni vai arī strukturēt ar garu putoplasta rīvdēli.  Laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma 
un laika apstākļiem. Izteiktas struktūras veidošanai uz svaiga maisījuma var izmantot krāsošanas rullīti vai līmes 
lāpstiņu. Nožuvušo apmetuma virsmu pēc 24 stundām var krāsot ar akrila krāsām CT 42 vai CT 44, silikāta krāsu CT 54 
vai silikona krāsām CT 48 un CT 49.
 Samaisīšanas proporcijas:  6,75 – 7,25 l ūdens uz 25 kg
 Izmantošanas temperatūra: +5° līdz +25 °C
 Lietošanas ilgums: līdz 2 stundām
 Aptuvens materiāla patēriņš: aptuveni 1,0 kg/m2 uz katru 1 mm biezu kārtu

Sienu izlīdzināšanas maisījumi iekšdarbiem un āra darbiem 
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