
Iegūsti laiku!
Balta līmējošā, armējošā  java „2 in 1”

Izmantojot balto līmes un armēšanas maisījumu Ceresit CT 87 „2 in 1“, 
pamatnes pirms apmešanas nav nepieciešams gruntēt. Produkts satur 
grunts preparātu. Pateicoties tam ir iespējam:

  ātrāk pabeigt darbu un iegūt zemākas darba izmaksas (ar sietu armētās 
kārtas likšana bez gruntēšanas, lieliski javas darba parametri)

   konkurētspējīgas 1 m² izmaksas: 
a) zemākas materiālu izmaksas (netiek izmantota grunts krāsa, zems CT 87 
patēriņš ar sietu armētajai kārtai* - tikai 3 kg uz m²!) 
b) zemākas darba izmaksas (par vienu darba etapu mazāk) 
c) zemākas sastatņu īres izmaksas (par vienu darba etapu mazāk) 
* tikai Ceresit VWS Premium sistēmai



Iegūsti laiku!

Ceresit Premium sistēma ar balto līmējošo, armējošo javu
Ceresit CT 87 „2 in 1”  
Ātra un viegla darba garantija, vienlaicīgi nodrošinot augstāko siltināšanas kvalitāti un 
izmaksu ietaupījumu.

Ceresit CT 87 „2 in 1” būtiskākās jaunās javas priekšrocības:

  Balta krāsa, divi vienā – nav nepieciešama 

gruntēšana pirms apmetuma likšanas

  Universāla – sistēmās, kurās izmanto gan putuplastu, 

gan minerālvati

  Elastīga, stiprināta ar šķiedrām Izturīga pret 

skrambām un plaisām 

  Ļauj ātrāk paveikt darbu – izlaižams gruntēšanas 

process, samazinās darba pārtraukumu skaits (nav 

jāgaida, līdz nožūs grunts krāsa), raksturīgi lieliski 

darba parametri

  Garantētas zemākas materiālu, darba un darbarīku 

izmaksas:

 • bez grunts krāsas

 • bez gruntēšanas procesa (mazāk cilvēkstundu)

 •  pateicoties vieglajām pildvielām, mazāks 

produkta patēriņš uz m² virsmas (tikai 3 

kg uz m² ar sietu armētās kārtas, atbilstoši 

sagatavojot apsildāmo virsmu)

 • zemākas sastatņu īres izmaksas. 

  Raksturīgi lieliski darba parametri, tādēļ būtiski 

atvieglo ar sietu armētās kārtas likšanu:

 •  vieglāka maisīšana (jauna organisko 

modificētāju un pildvielu paaudze)

 •  vieglāka klāšana (mazāks javas blīvums un 

lipīgums)

 •  vieglāka sieta ieklāšana (optimāla javas 

konsistence)



Jaunā java Ceresit CT 87 „2 in 1” 

  Atvieglo beidzamās apmetuma kārtas likšanu un 

samazina tā patēriņu (mazina apmetuma patēriņu 

likšanas laikā), pateicoties:

 • optimālai javas CT 87 uzsūkšanas spējai

 •  augstajai liptspējai pie CT 87 kārtas

  Ļauj izmantot bagātu visdažādāko apmetumu 

gammu. Ēkai var izmantot jebkādu Ceresit 

apmetumu (minerālo, akrila, silikāta, silikona, 

silikāta-silikona)

  Visas siltināšanas sistēmas ilgāks mūžs, 

pateicotieslielākai izturībai pret:

 •  mehāniskajiem bojājumiem (sitieniem, 

perforāciju)

 •  skrambu un mikroplaisu rašanos augstajam 

organisko modificētāju un šķiedru saturam

 •  sliktiem laika apstākļiem (pēkšņu temperatūras 

krišanos, plašu amplitūdu) pateicoties 

samazinātajai javas CT 87 uzsūkšanas spējai 

par 25%, visas siltināšanas sistēmas uzsūkšanas 

spējas redukcija salīdzinājumā ar nepieciešamo 

standartu līdz 55%

 •  bioloģisko piesārņojumu (sēnes, aļģes) 

samazināta CT 87 uzsūkšanas spēja, optimālas 

silikāta apmetumu CT 72, CT 73 īpašības

 •  netīrumiem pateicoties samazinātajai CT 87 

uzsūkšanas spējai un atbilstošajai pēdējās 

apmetuma kārtas izvēlei (īpaši ieteicami ir 

silikāta apmetumi CT 74, CT 75)

  Garantē estētisku fasādes izskatu, pateicoties 

apmetuma viendabīgajai struktūrai
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1. Stiprināšana –  līmjava putuplastam CT 83 vai baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1” 
– plastmasas vai savienotāji ar tērauda tapām
–  Līmjavas CT 83 gadījumā stiprināšana ar savienotājiem ir obligāta, tie jāstiprina arī ēkas 

malas tuvumā un tad, kad siltināšana tiek likta augstāk par 12 m
–  Stiprinājumu skaitu un izvietojumu nosaka arhitekts (aprēķini, kas veikti, pamatojoties uz 

sienu struktūras un slodzes analīzi)

2. Izolācijas materiāls –  putuplasta plāksnes vai tam pielīdzināms produkts, kas atbilst sekojošajiem parametriem: 
EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, vai EPS-
EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

– Biezums līdz 25 cm
– Ar līdzenu vai profilētu malu

3. Ar sietu armēta kārta – stiklšķiedras siets ar biezumu vismaz 145 g/m²
– Baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1” 

4. Gruntēšana – nav nepieciešama

5. Apmetums –  minerālapmetumi (krāsaini vai krāsošanai paredzēti) Ceresit CT 137 „akmentiņi”; Ceresit 
CT 35 „ķirmis”; Ceresit CT 36 „ķirmis”

– Akrila apmetumi: Ceresit CT 60 „akmentiņi”; Ceresit CT 64 „ķirmis”, Ceresit CT 63
– Silikāta apmetumi: Ceresit CT 72 „akmentiņi”; Ceresit CT 73 „ķirmis”
– Silikona apmetumi: Ceresit CT 74 „akmentiņi”; Ceresit CT 75 „ķirmis”
– Silikāta-silikona apmetumi: Ceresit CT 174 „akmentiņi”; Ceresit CT 175 „mizgrauzis”
–  Mozaīkveida apmetumi: Ceresit CT 77 (ēku cokoliem un fasādes detaļām – nelielām 

virsmām)

6. Fasādes krāsa – akrila krāsas Ceresit CT 42, CT 44
– silikona krāsa Ceresit CT 48
– silikāta krāsa Ceresit CT 54

7. Papildelementi – stūreņi (cokoliem, logiem)

8. Nepieciešamie atmosfēras apstākļi – Lietošanas temperatūra: no +5º līdz +25ºC
– Gaisa mitrums: zem 80%

9. Cita informācija –  Jaunbūvētām ēkām un jau esošu ēku siltināšanai
– Dzīvošanai, vispārējai un rūpnieciskai lietošanai paredzētiem būvobjektiem
–  Maksimālais klāšanas augstums līdz 25 m (atbilstoši PPO* noteikumiem)
– ugunsizturības klase: B1 atbilstoši normai EN 13501-1 (ugunsizturīga)
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1. Stiprināšana –  Java WM CT 190 vai baltā līmējošā, armējošā java Ceresit CT 87 „2 in 1”
– savienotāji ar tērauda tapām
–  minerālvates ar jauktu šķiedru izvietojumu izmantošanas gadījumā stiprināšana ar savienotājiem 

ir obligāta, tie jāstiprina arī ēkas malas tuvumā un tad, kad siltināšana tiek likta augstāk par 12 m
–  stiprinājumu skaitu un izvietojumu nosaka arhitekts (aprēķini, kas veikti, pamatojoties uz sienu 

struktūras un slodzes analīzi)

2. Izolācijas materiāls –  minerālvate ar jauktu šķiedru izvietojumu vai minerālvate ar slāņainu šķiedru izvietojumu, kas 
atbilst sekojošajiem parametriem: MW-EN13162-T5-CS(10)40-TR15-WS-DS(TH)-MU1

3. Ar sietu armēta kārta –  stiklšķiedras siets ar biezumu vismaz 145 g/m²
– baltā līmējošā, armējošā  java Ceresit CT 87 „2 in 1“

4. Gruntēšana – nav nepieciešama

5. Apmetums –  minerālapmetumi (krāsaini vai krāsošanai paredzēti) Ceresit CT 137 „akmentiņi”; Ceresit CT 35 
„ķirmis”; Ceresit CT 36 „ķirmis”

– silikāta apmetumi: Ceresit CT 72 „akmentiņi”; Ceresit CT 73 „ķirmis”
– silikona apmetumi: Ceresit CT 74 „akmentiņi”; Ceresit CT 75 „ķirmis”
– silikāta-silikona apmetumi: Ceresit CT 174 „akmentiņi”; Ceresit CT 175 „ķirmis”

6. Fasādes krāsa – silikona krāsa Ceresit CT 48
– silikāta krāsa Ceresit CT 54

7. Papildelementi – stūreņi (cokoliem, logiem)

8.   Nepieciešamie atmosfēras 
apstākļi

–  lietošanas temperatūra: no +5º līdz +25ºC
– gaisa mitrums: zem 80%

9. Cita informācija – jaunbūvētām ēkām un jau esošu ēku siltināšanai
– dzīvošanai, vispārējai un rūpnieciskai lietošanai paredzētiem būvobjektiem
–  ēkām ar paaugstinātu ugunsbīstamības kategoriju, celtniecībai augstumā (nav ierobežojumu 

attiecībā uz sistēmas likšanas augstumu) un sabiedriskai lietošanai paredzētiem būvobjektiem 
(skolām, slimnīcām, tirdzniecības centriem, sporta zālēm utt.)

– ēkām, kas pakļautas mitrumam
–  objektiem, kuros ir augsts gaisa mitrums (baseinos, veļas mazgātavās, virtuvēs utt.)
–  Ugunsizturības klase: A1 vai B1 atbilstoši normai EN 13501-1 (atkarībā no izmantoto plākšņu 

veida)
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