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Ceresit CX – pielietojums,  
kas spēj pārsteigt
Pēc tam, kad izvēlēts pareizais materiāls un veikti priekšdarbi, jāsagatavo arī 
pamatne. Materiāls var tikt izmantots uz monolītām, tīrām, nesošām virsmām, kas 
attīrītas no vielām, kuras samazina adhēziju. Pamatne ir rūpīgi jāsamitrina, taču uz 
virsmas nedrīkst veidoties peļķes. Jāpievērš uzmanība materiāla žūšanas ilgumam – 
pēc samaisīšanas ar ūdeni materiāls uz virsmas jāuzklāj norādītajā sasaistes laikā. 
To nedrīkst maisīt ar kādu citu materiālu, un darba laikā jāvalkā aizsargapģērbs. 
Materiāla uzklāšana jāveic ar ķelli. Ja norādījumi ir izpildīti pareizi, darbs būs viegls 
un rezultāts – ļoti iepriecinošs!

Ceresit CX – dažādi izstrādājumi un 
vairākas priekšrocības
CX 1 Momentānas iedarbības cements
Īpaši ātras iedarbības cements ūdens sūču novēršanai
Īpašības

	Ūdensizturīgs
	Ļoti	ātri	sacietējošs
	Materiāls	sacietē	jau	3	minūtēs
	Nesatur	hlorīdus
	Nesaraujas
	Nepieciešamais	daudzums:	aptuv.	1,6	kg/l	no	aizpildītā	tilpuma

Apraksts
CX 1 paredzēts betona, cementa apmetuma, ķieģeļu mūra un cementa izlīdzinošās 
kārtas virsmu visu veidu momentānai blīvēšanai. Ar šo materiālu var aizpildīt ūdens 
noplūžu radītas sūces un ūdens cauruļu plīsumus. CX 1 sasaistās jau pēc 1 minūtes un 
sacietē pēc 3 minūtēm, tādēļ tas jālieto uzreiz pēc samaisīšanas ar ūdeni.

CX 5   Ātri cietējoša montāžas java
Montāžas java ātrai enkurošanai un nostiprināšanai

Īpašības
 Ātri cietējoša
 Ūdensnecaurlaidīga
 Nesatur hlorīdus
 Augsta izturība
 Salizturīga
  Nepieciešamais  
daudzums: aptuv. 1,6 kg/l no aizpildītā tilpuma

Apraksts
CX 5 paredzēta visu veidu ātrai enkurošanai un nostiprināšanai betonā, cementa 
apmetumā, ķieģeļu mūrī un cementa izlīdzinošajā kārtā. Tērauda un plastmasas elementu 
enkurošanai un nostiprināšanai, plaisu, caurumu aizpildīšanai u. tml., kā arī starpliku 
piestiprināšanai un nelielu (līdz 20 mm platu) izdrupumu piepildīšanai. CX 5 sasaistās pēc 
apm. 5 minūtēm, tādēļ tas jāuzklāj 4 minūšu laikā pēc samaisīšanas ar ūdeni.

Momentānas iedarbības javas Ceresit CX – visaptveroši risinājumi



Ceresit CX momentānas iedar-
bības un gruntēšanas javas – 
„superlīme” būvlaukumā
Nav svarīgi, ko būvobjektā nepieciešams enkurot, nostiprināt vai pielīmēt, Ceresit 
CX izstrādājumi būvniecībā kalpo kā īsta „superlīme”! Ceresit CX īpašās javas 
ļauj enkurot elementus gan uz horizontālām, gan vertikālām virsmām, nostiprināt 
konstrukciju elementus vai atsevišķas detaļas, piemēram, plātnes, plāksnes, mūrējumu 
daļas un iecementēt tādus komponentus kā dzelzs lūku rāmjus, ielu tehnisko 
aprīkojumu u. c.,  
turklāt to var izmantot arī kā ūdensizturīgu noplūžu blīvēšanas materiālu.

Ceresit CX – tik daudz iespēju!
Trīs dažādās Ceresit CX formulas sava īpašā sastāva dēļ 
nodrošina ļoti īsu žūšanas laiku, kas padara šos izstrādājumus 
piemērotus darbam, kurā parasti izmantotu citu veidu 
cementējošos izstrādājumus (ar lēnāku iedarbību), citus 
būvniecības ķīmiskos izstrādājumus (ne tik izturīgus) vai 
alternatīvus izstrādājumus (ne tik ērtus lietošanā). Ceresit CX 
priekšrocība ir ātrs, spēcīgs, izturīgs un vienkāršs rezultāts 
jebkāda veida enkurošanas, nostiprināšanas un remonta 
būvdarbos!

CX 15 bezrukuma montāžas java

Izcili izturīga enkurošana, ārkārtīgi lielas 
slodzes izturība un augstas kvalitātes 
momentāni stiprinājumi
Īpašības

 Bezrukuma; augsta spiedes un lieces stiprība
 Lieliska plūstamība
 Nesatur hlorīdus un alumīnija cementu 
 Izturīga pret salu un atkausēšanas sāļiem
 Ātri cietējoša
 Nepieciešamais daudzums: apm. 1,8 kg/l no aizpildītā tilpuma

Apraksts
CX 15 paredzēta ātrai tērauda komponentu un bultskrūvju enkurošanai un 
nostiprināšanai; iekārtu, motoru un turbīnu enkurošanai; momentānam betona daļu 
remontam; 10–50 mm platu dobumu aizpildīšanai; savienojumu iecementēšanai  
starp rūpnieciski ražotiem elementiem, kā arī starp rūpnieciski ražotiem elementiem  
un monolītbetonu; atvērumu un padziļinājumu aizpildīšanai betonā; mūrējumu  
pamatu nostiprināšanai, lai panāktu enkurošanu bez dobumiem, piemēram,  
nostiprinot bultskrūves. Izmantojama pāreju balstu, celtņu sliežu un iekārtu balsta  
kāju iecementēšanai. Nostiprinot tērauda starplikas betonā, kad javas platums vai  
dziļums ir 50–100 mm, pie javas jāpiejauc 25% apmērā graudaina grants  
(graudainums 4–8 mm).

Ceresit CX – dažādu elementu 
enkurošanai, nostiprināšanai 
un remontdarbiem mājās
Ceresit CX izstrādājumus var izmantot dažādu mehānisko elementu enkurošanā 
gan uz vertikālām, gan horizontālām virsmām, iekšdarbiem un ārdarbiem – betonā, 
cementa apmetumā un cementa izlīdzinošajā kārtā, un mūrējumos.

  Elektrības kabeļu kanālu, cauruļvadu, kanalizācijas piederumu, āķu nostiprināšanai 
un koka un metāla pamatu pastiprināšanai.

  Sienas enkuru, enkuru stiprinājumu, jumta noteku un stāvvadu, margu, režģu, 
radiatoru kronšteinu enkurošanai, kā arī remontdarbiem mājās, kad nepieciešama 
momentāna iedarbība.

  Rūpnieciski ražotu elementu, iekarināmo griestu un plauktu, skapju u. c. uzstādīšanai 
paredzēto stiprinājumu nostiprināšanai.

  Lūku vāku fiksēšanai.
  Pamatu bultskrūvju, cauruļu skavu, santehnikas, eņģu iegremdēšanai un 
nostiprināšanai.

  Apakšrāmju nostiprināšanai kokā un metālā.
  Elektrosistēmām paredzēto kārbu un apšuvumu uzstādīšanai.
  Koka tapu iemontēšanai un nostiprināšanai.
  Betona cauruļvadu, drenu cauruļu, tvertņu u. c. noblīvēšanai.
  Nelielu ūdens noplūžu likvidēšanai pazemes konstrukcijās, pagrabos un liftu šahtās.

... Ceresit CX izstrādājumi ir lieliski piemēroti ne tikai šiem, bet arī daudziem citiem 
iespējamajiem lietojumiem! Rezultāts jūs pārsteigs ar ļoti īsu žūšanas laiku, spēcīgu 
un izturīgu veiktspēju un lietojuma vienkāršību, kas padara šos materiālus par ideālu 
palīgu mājas darbos. Jūs varat rīkoties ar tiem kā ar īstu „superlīmi” – izmantojuma 
robežas nosaka tikai jūsu iztēle un prasme!


