
CT 84 Express: 10 m2/10 мин.

Express

Изключителни предимства  
на CT 84 Express:

 100% по-висока покривност*

 15% по-висока лепилна сила*

 втвърдяване след прибл. 2 ч.

 ниско вторично разширение

*в сравнение с циментовите лепила

Циментово лепило: 10 m2/50 мин.

Победителят е CT 84 Express!
За 100% по-висока покривност и удобство



  100% повече покривност от традиционните циментови лепила.   
CT 84 е изключително ефикасна: с 1 флакон можете да фиксирате до 10 m2 
полистирен във фасадна топлоизолационна система в сравнение с 25 kg  циментово 
лепило, което фиксира само до 5m2.

  15% по-висока лепилна сила от традиционните циментови лепила.  
Адхезията към минерални основи, дърво, метал и пластмаса е по-добра и  по-бърза.

  Втвърдяването след прибл. 2 ч. ускорява процеса на полагане на 
топлоизолационна система. Възможно е поставяне на дюбели и полагане на 
шпакловъчен слой в един и същи ден.

  Ниското вторично разширение предотвратява нежелани деформации. 
Разширението на CT 84 е бързо с ниско вторично увеличаване на обема.  

  Употреба при -10°C и висока влажност.  
CT 84 се препоръчва за работа при ниски температури, когато втвърдяването на 
циментовите лепила отнема значително повече време.

  За употреба в система "топлоизолация върху топлоизолация", поради ниско тегло.  
1 m2 плочи от експандиран полистирен се фиксират със 100 g CT 84 в сравнение   
с 5 kg циментово лепило. 

  Подобрени топлоизолационни свойства.  
За разлика от традиционните циментови лепила, CT 84 има сходни топлоизолационни 
характеристики с тези на полистирен и вата.

  Висока хомогенност на лепилото. Металното топче във флакона предпазва от големи 
въздушни балони. 

Не е нужно да се придържате към традиционни решения при наличието на по-добри. 
Циментовите лепила фиксират плочи от полистирен, но са изключително неудобни за 
работа. Необходимо е пренасяне и транспорт на тежки хартиени торби. Циментовите 
лепила образуват прах и мръсотия при приготвяне на разтвора и фиксирането на 
плоскости. Време е да промените всичко това с Cereist CT 84!   

Победителят е CT 84 ExprEss!
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  Фиксиране на плоскости от експандиран полистирен  
в цялостна система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Express

  Запълване на фуги между EPS плоскости

  Свързване на панели в топлоизолационна система

  Фиксиране на плоскости в система „топлоизолация върху топлоизолация”

  Фиксиране на външни первази на прозорци  
(след изчистване на повърхностите)

ПУ пяна-лепило Ceresit CT 84 се използва за фиксиране на материали EPS и XPS, минерална вата 
към основи от: 
•	керамични тухли
•	цимент 
•	дърво 
и за фиксиране на експандиран полистирен и минерална вата при нормални и ниски температури.

Техническите данни се отнасят за температура +20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При други условия, техническите параметри  
на пяната могат да варират. При необходимост от допълнителна информация можете да се консултирате с Листа с технически данни на продукта.

 Готова за употреба

 Лесно приложение с пистолет

 Чиста и бърза работа без прах

Фиксиране на 
полистирен във фасадна 
топлоизолационна система - 
покривност до  
10 m2 с един флакон 

Фиксиране на 
топлоизолационни плоскости  
в основите на сграда - 
покривност до
14 m2 с 1 флакон 

Методи на приложение

Фиксиране на плоскости от 
експандиран полистирен в цялостна 
система за топлоизолация

запълване на фуги между плоскости свързване на панели Фиксиране на плоскости  
в система "топлоизолация  
върху топлоизолация" 

•	OSB плоскости 
•	газобетон

•	стъкло 
•	битуми
•	хоросан

област на Приложение

лесна За уПотреба

Материали



 Спестява разходи за труд  

 

 

 Спестява време 

 

 

 Спестява разходи за транспорт  

 

 

 Спестява разходи за съхранение 

 

 

  По-ниски разходи за 
полагане на цялостна 
система за топлоизолация!

ПредиМства 

  Фиксиране на полистирен 
Ceresit CT 84 Express
  Топлоизолационен материал 
Ceresit CT 315 EPS плоскости
  Шпакловъчен слой 
 Лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация  
Ceresit CT 87 и фибростъклена мрежа Ceresit CT 325
  Крайни покрития:
•	акрилни	мазилки	Ceresit CT 60, CT 63, CT 64
•	силиконови	мазилки	Ceresit CT 74, CT 75
•	силикат-силиконови	мазилки	Ceresit CT 174, CT 175

циментови лепила

резултат

Ceresit Ceretherm CT 84 Express

ексПресна и лесна систеМа За тоПлоиЗолация с CErEsiT CT 84 ExprEss
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