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Uzvarētājs ir CT 84 Express!
Par 100% augstāka ražība un ērtība

Cementa līme: 
10 m2/50 min.

CT 84 Express:  
10 m2/10 min.

10 m2

Pirmā PU līme Polijā, 
kas saņēmusi tehnisko 
apstiprinājumu izmantošanai 
siltināšanas sistēmās, kā arī 
izturējusi visas ugunsizturības 
pārbaudes.

Ieguvums no CT 84 Express 
unikālajām priekšrocībām:
• par 100% augstāka ražība*
• par 15% augstāka adhēzijas stiprība*
• var tapot apmēram pēc 2 stundām
•  zems izplešanās līmenis
 * salīdzinājumā ar cementa līmēm



2H

10m2

Ceresit CT 84 poliuretāna līme tiek izmantota EPS un XPS putu polistirola un cietās minerālvates stiprināšanai pie 
tādām pamatnēm kā:
• keramikas ķieģeļi
• betons
• koks
 
un izpletušās polistirola plākšņu un minerālvates plākšņu stiprināšanai slāņos pie normālas un zemas temperatūras.

Visi dati attiecas uz temperatūru +20°C un relatīvo gaisa mitrumu 60%. Citos apstākļos materiāla parametri var mainīties. Papildinformāciju skat. 
tehnisko datu lapā vai sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.

VIEGLI STRĀDĀT

MATERIĀLI

  Putu polistirola (EPS) plākšņu stiprināšana ārējās izolācijas sistēmā 
CERESIT CERETHERM EXPRESS

  Spraugu aizpildīšana starp EPS plāksnēm.

  Līmes iepildīšana, stiprinot plāksnes esošajā siltumizolācijā.

  Putu polistirola plākšņu stiprināšana sistēmas „siltumizolācija uz siltumizolācijas” 
gadījumā.

  Ārējo logu aiļu stiprināšana (pēc virsmas attaukošanas).

PIELIETOJUMS

  Viegli klāt tieši no iepakojuma

  Viegli lietot, izmantojot pistoli

  Tīrs un ātrs darbs bez putekļiem

EPS plākšņu stiprināšanai siltumizo-
lācijas sistēmās – ražība 10 m2

Izolācijas plākšņu stiprināšanai – ra-
žība 14 m2 (pamatu siltumizolācijai)

DARBA VEIKŠANAS METODES

EPS plāksnes stiprināšana siltināšanas 
sistēmā

Spraugu aizpildīšana starp plāksnēm Līmes iepildīšana, piestiprinot paneļus Stiprināšana sistēmas „siltumizolācija 
uz siltumizolācijas” gadījumā

• OBS plāksnes
•  galvanizētas stūrplātnes un stūrplātnes ar pārklājumu
• sausais šūnbetons

• stikls
• bitums
• sauss mūris

ĀTRĀKA TAPOŠANAS IESPĒJA

PAR 15% AUGSTĀKA STIPRĪBA

   Par 100% augstāka ražība salīdzinājumā ar cementa līmēm
CT 84 ir ārkārtīgi efektīva: ar 1 iepakojumu līmes ETICS sistēmā var piestiprināt 10 m2 
EPS plākšņu, bet ar 25 kg maisu cementa līmes - tikai 5 m2.

   Par 15% augstāka adhēzijas stiprība salīdzinājumā ar cementa līmēm
Labāka adhēzija pie minerālpamatnēm, koka, metāliem un plastmasas, un pilnīgi noteikti – 
ātrāka sasaiste.

     Tapošana jau pēc apmēram 2 h paātrina siltumizolācijas izveidi
Vienā dienā iespējams uzklāt līmi, nostiprināt tapas un uzlikt armēšanas slāni.

     Zema izplešanās novērš nevēlamas deformācijas 
CT 84 ļoti ātri izplešas, līmes apjoms palielinās pavisam nedaudz un pēc paneļu piestiprinā- 
šanas pie fasādes līme vairs neizplešas.

     Var lietot, sākot no -10 °C temperatūras un augsta mitruma apstākļos 
CT 84 ir īpaši ieteicama darbam zemā temperatūrā, kad cementa līmes žūst ievērojami ilgāk.

     Nelielā svara dēļ ideāli piemērota lietošanai sistēmā „siltumizolācija uz 
siltumizolācijas”. 
1 m2 ar CT 84 piestiprinātas polistirola plāksnes pēc izplešanās sver 100 g, turpretim, ja 
plāksne ir piestiprināta ar cementa līmi, tā sver 5 kg.

     Īpaši labas siltumizolācijas īpašības
CT 84 pretēji tradicionālajām cementa līmēm piemīt EPS un minerālvatei līdzīgas siltumizolāci-
jas īpašības, kas nodrošina efektīvāku izolāciju.

     Ļoti viendabīga līme 
Katrā CT 84 iepakojumā esošā metāla lodīte neļauj līmē veidoties pārāk lieliem burbuļiem, 
tāpēc šis produkts ilgi nezaudē efektivitāti un lietošanas ērtumu.

Nav pamata spītīgi turēties pie tradicionālajiem risinājumiem, ja piedāvājumā ir daudz labākas lietas.  
Ar cementa līmēm var piestiprināt polistirola plāksnes, taču tās ir ļoti neērtas lietošanā. Ir jātransportē  
un jāpārnēsā daudzi smagi maisi, jāsagatavo java un, veidojot fasādes siltumizolāciju, nākas pamatīgi nosmērēties. 
Darbs ir laikietilpīgs un mokpilns. Laiks ieviest krasas pārmaiņas, pārejot pie CT 84 Express!

UZVARĒTĀJS IR CT 84 EXPRESS!

ZEMA IZPLEŠANĀS – NAV DEFORMĀCIJAS

IETEICAMA DARBAM ZEMĀ TEMPERATŪRĀ

PAR 100% AUGSTĀKA RAŽĪBA

NELIELS SVARS

EFEKTĪVĀKA IZOLĀCIJA

METĀLA LODĪTE PRET GAISA BURBUĻIEM



Ceresit Ceretherm CT 84 Express

  Darbaspēka izmaksu ietaupījums  

  Izmaksu ietaupījums laika ziņā

  Transporta izmaksu ietaupījums

  Uzglabāšanas izmaksu ietaupījums

   Zemākas visas siltināšanas sistēmas izveides 
izmaksas!

ĪPAŠI ĀTRA UN VIEGLA SILTUMIZOLĀCIJA AR CERESIT CT 84 EXPRESS!

    Ctiprināšana
Ceresit CT 84 līme

  Izolācijas materiāls

   Armēšanas slānis
Ceresit CT 85* vai CT 87 līme stiklšķiedras siets

   Fasādes apdares:
• minerālie apmetumi Ceresit CT 35, CT 137
• akrila apmetumi Ceresit CT 60, CT 63, CT 64
• silikāta apmetumi Ceresit  CT 72, CT 73
• silikona apmetumi Ceresit CT 74, CT 75
• silikāta-silikona apmetumi Ceresit CT 174, CT 175

*  CT 85 gadījumā pirms apmetuma uzklāšanas ir nepieciešams lietot 
gruntskrāsu   Ceresit CT 16 vai CT 15.

HENkEL BALTI OÜ
Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia, tel.+372 730 5800, www.ceresit.net

Rezultāts

JŪSU IEGUVUMI
Cementa līme 


