Pregătirea suprafeţei

Montarea plăcilor ceramice cu sistemele Ceresit
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Pregătirea suprafeţei

Suprafaţa suport pe care trebuie fixate plăcile trebuie să fie portantă şi compactă. Un sunet „surd”
la lovirea cu ciocanul, înseamnă că în locul respectiv tencuiala sau plăcile existente nu au aderenţa
corespunzătoare şi acestea trebuie înlocuite.
Dacă suprafaţa este foarte crăpată sau se exfoliază, atunci aceasta trebuie răzuita şi realizată
din nou.

2
Uleiurile, grăsimile, ceara, vopselele cu aderenţă
slabă la suprafaţă, lichidele şi toate substanţele
care micşorează aderenţa trebuie îndepărtate în
totalitate. Tapetele şi suprafeţele suport care se
înmoaie sub acţiunea apei (de exemplu vopsele
pe bază de humă) trebuie umezite şi îndepărtate
mecanic. Suprafeţele vopsite cu aderenţă bună
trebuie şlefuite cu o hârtie groasă abrazivă.
Resturile rămase în urma şlefuirii suprafeţei suport
trebuie curăţate cu peria şi aspirate. Suprafaţa
suport trebuie să fie uscată. Umiditatea suprafeţei
suport verificată cu aparatul CM trebuie să fie de
max 4% pentru beton, pentru şape şi tencuieli pe
bază de ciment.
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4
Denivelările de până la 5 mm (până la 8 mm în
cazul CM 17 şi CM 25), se pot umple cu o zi
înainte de placare cu acelaşi adeziv cu care sunt
fixate plăcile. Denivelările mai mari şi golurile de
pe suprafaţa pereţilor trebuie umplute cu mortare
de reparaţii gen Ceresit CX 5 sau Thomsit RS 88.

Suprafeţele suport trebuie să fie nivelate.
Mărimea deviaţiei se măsoară cu dreptarul cu
lungimea de 2 m. În cazul teraselor şi a balcoanelor trebuie verificat dacă s-a realizat betonul
de pantă. Înclinarea recomandată şi în acelaşi
timp optimă a stratului de pantă se ridică la
2-2,5%.

5
Fisurile superficiale şi golurile trebuie lărgite, aspirate şi amorsate cu CT 17, iar după 4 ore se vor
umple cu mortar CX5. În cazul fisurilor mari trebuie efectuată o tăiere cu freza pe o lăţime de aproximativ 8-10 mm şi adâncime de aproximativ 25 mm.
„Coaserea transversală” se efectuează prin tăiere
transversală, perpendicular pe axa rostului pe o
lungime de aproximativ 10-15 mm. Distanţa dintre
„cusături” se va lăsa 15-20 cm.

6
Resturile trebuie curăţate şi aspirate. După care, în
şanţurile transversale trebuie fixate tije din oţel,
după care se toarnă răşină de reparaţii epoxidică
Thomsit R 727 cu adaos de nisip uscat de cuarţ.
Pentru obţinerea aderenţei următoarelor straturi,
suprafaţa proaspătă trebuie acoperită cu nisip de
cuarţ. După întărire, trebuie îndepărtat surplusul
de nisip şi aspirat.

7
În cazul golurilor mari se poate folosi mortarul
Thomsit RS 88 cu întărire rapidă.

8
Este indicat ca suprafeţele monolite să fie nivelate cu
şape autonivelante Thomsit DA sau Thomsit DD+.
Înainte de utilizarea acestora, suprafeţele suport
curăţate necesită amorsarea cu grundul Thomsit R 766.

9
Suprafaţa suport absorbantă trebuie amorsată cu
grundul CT 17 şi lăsată să se usuce aproximativ
4 ore. Grunduirea este obligatorie pentru suprafeţele suport: BCA, şape pe bază de ciment, tencuieli pe bază de ciment şi toate suprafeţele
absorbante. Suprafeţele din PAL, OSB se recomandă a fi amorsate cu Ceresit CT 16.

10
În cabinele de duş, pe lângă chiuvetă, cadă, pe
pardoselile încăperilor ”umede”, pe terase şi balcoane – suprafaţa trebuie etanşată folosind materialele Ceresit: CL 50, CL51 (în interiorul încăperilor) sau CR 166.

11
La colţuri, la îmbinarea pereţilor cu pardoseala,
la îmbinările cu obiectele sanitare, în locurile
unde apare dilatarea, stratul de etanşare trebuie
întărit cu banda Ceresit CL 152 înglobată în stratul de hidroizolaţie.

12
Înainte de a se placa, trebuie calculată aşezarea
plăcilor, luând în considerare mărimea şi lăţimea
rostului. Plăcile se aşează simetric faţă de margini, resturile de la extreme trebuie să aibă
aceeaşi lăţime, mai mare decât jumătatea plăcii.
Pe balcoane, terase, scări, în colţurile conexe ale
pereţilor şi la rosturile de dilataţie – plăcile trebuie fixate dinspre partea în care se află marginea.

Fixarea plăcilor
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Fixarea plăcilor

Conţinutul unui ambalaj se toarnă în cantitatea
măsurată de apă rece, curată şi se amestecă cu
ajutorul bormaşinii sau agitatorului până la obţinerea unei mase omogene fără aglomerări.
Amestecul se va lăsa la maturat 5 minute după
care se mixează din nou. Dacă este necesar, se
adaugă o cantitate mică de apă când se
mixează. La adezivul CU 22 (la fel ca şi la chiturile CE 44, CE 47, CE 48), care conţine două
componente separate într-un singur ambalaj, trebuie amestecate ambele componente cu ajutorul
dispozitivului de amestecat cu agitator până la
obţinerea unei mase omogene colorate şi fără
aglomerări.
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Materialul pregătit trebuie folosit în cadrul timpului de punere în operă indicat pe ambalaj.

15
Adezivii cu consistenţă plastic–fluidă folosiţi pentru
suprafeţele orizontale, de ex. CM 17 şi CM 25, se
pot turna direct pe suprafaţa suport.

16

17
Mărimea dinţilor mistriei depinde de mărimea
plăcilor şi poate fi între 4 şi 10 mm. Cu cât este
mai mare dimensiunea plăcii, cu atât dinţii mistriei
sunt mai mari. În cazul alegerii corecte a
consistenţei şi a mărimii dinţilor mistriei, placa
ceramică nu alunecă pe suprafaţa verticală, iar
acoperirea cu adeziv a intradosului plăcii va fi de
minim 65%.

Adezivul se întinde pe suprafaţa suport, după
care se nivelează cu marginea dinţată a driştii.
Vârfurile dinţilor trebuie să atingă suprafaţa
suport, iar drişca trebuie ţinută sub un unghi
corespunzător, care să asigure întinderea uniformă a materialului.

18
Adezivul trebuie întins pe o suprafaţă nu foarte
mare, suficient cât să permită fixarea plăcii înainte
de scurgerea timpului deschis, timpul în care adezivul are aderenţă şi nu formează peliculă. Plăcile
se lipesc pe suprafaţă, iar pentru a crea aderenţă
trebuie presate şi mişcate simultan fără a fi nevoie
de ciocănire. Folosirea distanţierelor nu este obligatorie, dar facilitează păstrarea aceleiaşi lăţimi
a rostului. Plăcile nu se vor înmuia în apă.

19
În cadrul timpului de corecţie al adezivului, aşezarea plăcilor poate fi corectată. Trebuie evitată
umplerea rosturilor cu adeziv.

20
Planeitatea placajului trebuie controlată cu ajutorul dreptarului şi a bolobocului.

21
Pe terase, balcoane şi acolo unde plăcile sunt
expuse permanent la umiditate şi îngheţ – trebuie
folosită metoda combinată de placare. Adezivul
se aplică în acelaşi timp pe suprafaţa suport şi
suplimentar pe intradosul plăcii.

22

23
Adezivii standard se pot folosi pe suprafeţe neabsorbante la lipirea plăcilor neabsorbante, dar
numai când se aditivează cu un adaos de emulsie
elastică Ceresit CC 83.

În cazul adezivilor CM 17 şi CM 25 care au o
consistenţă plastic–fluidă, se elimină apariţia
golurilor de aer chiar şi sub plăcile mari.
Folosirea acestor adezivi pe terase şi balcoane
permite evitarea operaţiei suplimentare de aplicare a adezivului pe suprafaţa de montare a
plăcii.

24
Surplusul de material dintre plăci, precum şi distanţierele, trebuie eliminate până când adezivul se
întăreşte definitiv.

Rostuirea
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Rostuirea

Înainte de a trece la chituire, trebuie verificat
dacă pigmentul din chit nu murdăreşte permanent
suprafaţa plăcilor. În special se referă la plăcile
deschise la culoare, la plăcile cu porii deschişi şi
la plăcile ceramice neglazurate lustruite.
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Chituirea se face după timpul indicat în fişa tehnică a adezivului cu care s-a efectuat placarea şi
numai cand acesta este întărit şi uscat. Înainte de
aplicarea chitului rosturile trebuie curăţate de adeziv, iar distanţierii trebuie eliminaţi. Suprafaţa placajului ceramic pe care se va executa chituirea trebuie să fie curată şi uscată.

27
Chiturile pe bază de ciment se prepară prin amestecare cu apă în proporţia indicată pe ambalaj,
fără a se depăşi. Materialul uscat se toarnă în
cantitatea de apă rece curată şi se omogenizează
până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. În cazul chiturilor CE 44, CE 47 şi CE 48,
ambalajele acestora conţin ambele componente.
Pentru omogenizarea acestora trebuie folosit un
mixer ataşat la o bormaşină. A nu se folosi scule
sau recipiente ruginite.

28
Chitul astfel preparat se aplică în rosturi cu o gletieră de burete cauciucat. Chitul se aplică foarte
bine până la umplerea completă a rosturilor,
după care se nivelează prin mişcări pe verticală,
orizontală şi diagonală. Chitul va fi astfel aplicat
încât să rămână numai în rost. Pe suprafaţa placajului trebuie să rămână doar o peliculă superficială ce poate fi îndepărtată cu apă.

29
În cazul rosturilor mari la aplicarea chiturilor
CE 35 şi CE 43 preparate cu o cantitate de apă
care să le asigure o consistenţă plastic–fluidă, chituirea se poate face şi cu o gletieră din cauciuc.

30
După un interval de timp de cca 10-15 min (în funcţie de tipul plăcilor şi tipul chitului de rosturi) se
poate trece la curăţarea peliculei superficiale, la
curăţarea şi finisarea placajului. Curăţarea se va
face cu un burete poros, umed (nu ud sau saturat).
Nu se vor folosi obiecte dure pentru finisare deoarece chitul va fisura.
În cazul utilizării chiturilor CE 44, CE 47 şi CE 48,
plăcile vor fi curăţate imediat.

31
Pe suprafeţele suport expuse la deformare
(pardoseli încălzite, balcoane, plăci OSB şi din
gips – carton), trebuie folosit obligatoriu un chit
flexibil Ceresit CE 40 sau Ceresit CE 43.

32
La o temperatură înaltă şi umiditate scăzută a
aerului trebuie prevenită uscarea prea rapidă a
chitului de rosturi, prin umezirea uşoară a rostului
cu un burete umed. În cazul rosturilor mari,
printr-o curăţare efectuată prea târziu sau prea
intens se poate ajunge la fisurarea şi chiar îndepărtarea materialului. Cantitatea de apă în exces
folosită pentru prepararea chitului poate duce la
fisurarea şi măcinarea chitului. Umezirea în prealabil a placajului, dozarea inegală a apei şi condiţiile neuniforme de uscare pot duce la apariţia
diferenţelor de culoare a rostului.

33
Pelicula superficială care rămâne pe suprafaţa
plăcilor în urma chituirii trebuie îndepărtată cu o
cârpă uscată, moale.

34
Rosturile de dilataţie, rosturile de la îmbinările
pereţilor, rosturile de la îmbinarea pereţilor cu
pardoseala, precum şi rosturile formate între placaj şi obiectele sanitare montate se vor umple
obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.
Marginile rosturilor se vor proteja cu bandă
autoadezivă, evitându-se murdărirea placilor, în
special a celor deschise la culoare. După aproximativ 5 minute de la umplere, suprafaţa siliconului Ceresit CS 25 trebuie stropită cu o soluţie
neutră din apă şi săpun, după care se va nivela
rostul cu un instrument rotunjit, umed. Banda de
protecţie trebuie dezlipită înainte de uscarea
materialului. Cu ajutorul unui şerveţel de hârtie se
vor curăţa resturile de silicon.

35
Pentru etanşarea rosturilor de dilataţie se va introduce în rost un cordon de polietilenă expandată,
care are rolul de a evita aderenţa pe trei laturi a
siliconului. Astfel aderenţa se va face numai în
părţile laterale.

36
Rosturile şi plăcile de pe balcoane, terase, din băi,
cabine de duş se pot impregna suplimentar cu
lacul Ceresit Ceresit CT 10. Acesta etanşează rosturile, micşorează riscul de murdărire şi încetineşte
dezvoltarea mucegaiului.

Tabelul 2

Adezivi Ceresit

CM 17

Super flexibil
Clasa C2T conform
SR EN 12004
Clasa S1 conform EN 12002

sunt amestecuri predozate uscate pe bazã
de ciment, polimeri, materiale de umplere
minerale ºi modificatori

CM 18

Super flexibil
Clasa C2TE conform
SR EN 12004
Clasa S1 conform EN 12002

CM 19

Adeziv pentru plãci mari
Clasa C2E conform
SR EN 12004

CM 25

CU 22

Superflexibil Alb
Clasa C2T conform
SR EN 12004
Clasa S1 conform EN 12002

Adeziv epoxidic antiacid
Clasa R2T conform
SR EN 12004

CU 26

Adeziv gata preparat
rezistent la apã
Clasa D2E conform
SR EN 12004

Tipuri de plăci ceramice

Tip de liant
Necesar apã
Timp de punere în operã
Timp deschis
Chituire dupã
Aderenþã în mediu uscat
Aderenþã în mediu umed
Aderenþã dupã îmbãtrânire sub acþiunea cãldurii
Aderenþã dupã cicluri îngheþ-dezgheþ
Domeniu de utilizare:
Glazurã, teracotã, plãci din piatrã (în afarã de marmurã)

ciment
7-7,5 litri
120 min
≤ 20 min
24 h
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

ciment
8-9,5 litri
60 min
30 min
12 h
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

ciment
5-6 litri
90 min
30 min
6h
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

ciment alb
7,5-9 litri
120 min
20 min
24 h
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

rãºini epoxidice
90 min
20 min
24 h
≥ 2,2 N/mm2
≥ 2 N/mm2
≥ 2 N/mm2
≥ 2 N/mm2

rãºini sintetice

30 min
48 h
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

**

Plãci cu capacitate de absorbþie < 1%

**

Plãci din marmurã ºi stânci cu cristale mari
Suprafeþe suport care nu se deformeazã

**

Suprafeþe care se deformeazã sau suprafeþe suport critice

**

Bãi, toalete ºi bucãtãrii din locuinþe
Sãli de reprezentare, coridoare, magazine, gãri
Garaje, ateliere, magazine, hale de producþie

**

Pardoseli încãlzite, balcoane, terase, scãri interioare

**

Postamentul clãdirii, garduri
Utilizare posibilã

Nu se poate utiliza

Tabelul 3

sunt amestecuri predozate uscate, din
ciment, polimeri, materiale de umplere
minerale, modificatori ºi pigmenþi

CE 33

Chit de rosturi pentru
gosimi de pânã la 5 mm

CE 35

Chit de rosturi pentru
gosimi între 4-15 mm

CE 40

Chit de rosturi flexibil,
aquastatic pentru
grosimi de pânã la 5 mm

* - când este folosit un adaos de emulsie Ceresit CC 83 (4 kg CC 83 la 25 kg adeziv)
** - pentru plãcile pentru pardosealã

CE 43

Chit de rosturi flexibil,
aquastatic pentru
grosimi de pânã la 20 mm

CE 44

Chit de rosturi rezistent
la acþiunea
factorilor chimici

CE 47

Chit de rosturi pentru perete rezistent la acþiunea
factorilor chimici

CE 48

Chit de rosturi pentru
perete rezistent la acþiunea factorilor chimici

Parametrii tehnici:
Lãþime rosturi
Tip liant
Dozaj de apã / proporþie amestec
Numãr de culori
Timp de punere în operã
Domenii de utilizare:

0-5 mm
ciment
1,6 litri
25
90
Camere de locuit,
pereti interiori

Tipuri de aplicaţii cu plăci ceramice
În cadrul unei clădiri, aplicaţiile diferă de la caz la caz, şi de aceea există o
multitudine de produse şi sisteme care se mulează în funcţie de nevoi.
Pentru a face o alegere corectă, întotdeauna trebuie luate în calcul câteva
aspecte deosebit de importante care influenţează substanţial calitatea finală a
placării. Cele mai importante de menţionat sunt:
• tipul plăcilor ceramice
• tipul suprafeţei suport
• condiţiile de exploatare

Grupe de plăci ceramice
În funcţie de destinaţia încăperii şi de modul în care sunt montate (în funcţie de
aspectul final) se pot deosebi o multitudine de tipuri şi modele. Ele pot fi folosite
pentru locuinţe, clădiri de birouri, săli de restaurante, zone industriale, piscine etc.
Cele mai importante caracteristici care deosebesc plăcile ceramice sunt duritatea şi absorbţia de apă.
În funcţie de solicitările mecanice finale la care este supusă pardoseala, se pot
alege plăci cu rezistenţă mai mare sau mai mică. De regulă, plăcile cele mai rezistente sunt plăcile porţelanate care au o absorbţie foarte mică, aproape de zero.
Absorbţia de apă este un factor cu rol decisiv în alegerea mortarului adeziv
pentru lipire. Indicele de absorbţie se notează cu litera „E“ şi trebuie să fie marcat în mod obligatoriu pe cutia de plăci ceramice.
În funcţie de gradul de absorbţie plăcile ceramice pot fi:
• plăci cu absorbţie redusă – grupa I, E < 3%
• plăci cu absorbţie medie – grupa II, 3% < E < 10%
• plăci cu absorbţie mare – grupa III, E > 10%

Plăcile ceramice cu absorbţie redusă (grupa I, E < 3%) sunt cele numite şi plăci
porţelanate arse la temperaturi de până la 1250°C. Au absorbţia mai mică
de 0,5%, câteodată chiar mai mică de 0,3%.
Se caracterizează printr-o duritate foarte mare şi o porozitate redusă a
suprafeţei. Se recomandă ca aceste plăci să fie lipite cu adezivi flexibili care
asigură o aderenţă chimică atât la suport cât şi la placă.

Depozite pentru alimente, spãlãtorii, bãi

Chituri de rosturi Ceresit

tului este aleasă în funcţie de tipul plăcilor şi, bineînţeles, de gustul fiecăruia.
Rosturile plăcilor trebuie umplute, chituite cu material special numit chit de rosturi.

Finisajele executate cu plăci ceramice şi piatră naturală sunt foarte rezistente
şi practice, şi dacă sunt fixate şi rostuite corespunzător rezistă până la 10 ani,
asigurând interioarelor şi construcţiilor un aspect estetic deosebit.
Henkel Bautechnik România, producătorul şi importatorul mărcii Ceresit, oferă
o gamă largă de produse pentru fixarea şi chituirea plăcilor ceramice.

Muchiile, colţurile, precum şi îmbinările cu obiectele sanitare trebuie umplute
cu silicon Ceresit CS 25. Înainte de aplicarea siliconului rosturile trebuie să fie
bine curăţate şi uscate. Rosturile pot fi acoperite după aceea cu bandă
autoadezivă de hârtie, care protejează mai ales plăcile neglazurate.

4-15 mm
ciment
0,8-1 litri
5
120

0-5 mm
ciment
1,6 litri
25
120

0-20 mm
ciment
1,2-1,6 litri
11
60

Camere de locuit, magazine, pereþi interiori, pereþi
exteriori, restaurante, pereþi
cãrãmidã de sticlã, holuri,
galerii comerciale, hypermarket, gãri, aeroporturi

** Bai private, piscine,
bucãtãrii, pereþi interiori,
pardoseli încãlzite, balcoane ºi terase, pardoseli
în camere cu umiditate
mare, restaurante, SPA

Bãi private, bãi publice,
piscine, bucãtãrii, bucãtãrii
industriale, pereþi exteriori,
pardoseli încãlzite, balcoane
ºi terase, pereþi cãrãmizi de
sticlã, pereþi gips-carton, OSB,
PAL, galerii comerciale, hypermarket, gãri-aeroporturi, SPA

2-12 mm

2-8 mm
2-8 mm
ciment-epoxidice rãºini epoxidice rãºini epoxidice
A:B=6:1
A:B=3:1
A:B=3:1
gri
gri
gri
45
90
90
Bãi publice, piscine,
piscine cu circuit public,
bucãtãrii industriale, garaje, spãlãtorii auto, staþii
de tratare a apei, berãrii,
cabinete medicale, SPA

Bãi publice, piscine, piscine
cu circuit public, bãi în
staþiuni balneoclimaterice,
bucãtãrii industriale, garaje,
laboratoare, spãlãtorii auto,
staþii de tratare a apei,
cabinete medicale, SPA

Bãi publice, piscine, piscine cu
circuit publlic, bãi în staþiuni
balneoclimatericice, bucãtãrii
industriale, garaje, laboratoare, spãlãtorii auto, staþii
de tratare a apei, cabinete
medicale, SPA

Plăcile ceramice cu absorbţie medie (grupa II, 3 % < E < 10%) sunt plăcile
glazurate sau acoperite cu o peliculă impermeabilă sau poroasă.
Sunt acele plăci de tip Terracotta sau plăci de gresie normală utilizate în mod

De reţinut:

1. Suprafaţa suport pe care sunt fixate plăcile trebuie să fie uscată. În cazul
suprafeţelor suport din gips, umiditatea admisă a suprafeţei suport nu poate
depăşi 1%, iar pentru suprafeţele suport din beton, tencuielile şi pardoselile
monolite din ciment–var, precum şi tencuielile din ciment–var, nu poate fi mai
mare de 4%.
2. Toate datele tehnice prezentate au fost obţinute la o temperatură de +20°C
şi o umiditate relativă de 60%. Se va lua în considerare că în alte condiţii climatice întărirea poate fi accelerată sau întarziată.
3. Lucrările trebuie să se desfăşoare în condiţii uscate, ceea ce înseamnă că
materialele proaspete nu pot fi expuse la ploaie.

Henkel România SRL

Şcoala Herăstrău Business Center,
Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6,
Sector 1, Bucureşti, 014134, România
Tel.: 021 203 26 92 / Fax: 021 204 86 55
www.ceresit.ro

Adezivi Ceresit

frecvent. Grupa II este împărţită în:
• grupa IIa 3% < E < 6%
• grupa IIb 6% < E < 10%

Adeziv standard pentru interior
Clasa C1T conform SR EN 12004

Adeziv standard pentru interior
ºi exterior
Clasa C1T conform SR EN 12004

CM 11

Adeziv semiflexibil
Clasa C1T conform SR EN 12004

CM 12

CM 15 Easy
Adeziv pentru marmurã
Clasa C1FT conform
SR EN 12004

Adeziv flexibil pentru int. ºi ext.
Clasa C2T conform SR EN 12004

CM 16

ciment
6 litri
180 (90)*min
≤ 20 min
24 (72)* h
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2

ciment
6,5-7 litri
180 (90)*min
≤ 20 min
24 (72)* h
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2

ciment
6-6,5 litri
120 min
15-20 min
24 h
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2

ciment alb
5,4-5,8 litri
45 min
30 min
4h
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2
≥ 0,5 (1)*N/mm2

ciment
7,5-8 litri
120 min
20 min
24 h
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2

Parametrii tehnici:

Importanţa suprafeţei suport

4. Cantitatea de apă folosită în exces pentru amestecarea materialelor scade
rezistenţa acestora. Pe fiecare ambalaj este menţionată cantitatea de apă.
5. Neutilizarea sculelor speciale menţionate pe ambalaj şi în prezenta broşură
poate provoca desprinderea de suprafaţa suport sau deteriorarea plăcilor şi
respectiv a rosturilor dintre acestea.
6. Condiţiile variate de uscare pot provoca diferenţe în coloristica rosturilor.
Rosturile proaspete trebuie protejate de ploaie, rouă şi scăderea temperaturii
sub + 5°C, până când rostul va fi întărit complet şi uscat.

CM 9

sunt amestecuri predozate uscate pe bazã
de ciment, polimeri, materiale de umplere
minerale ºi modificatori

Plăcile ceramice cu absorbţie ridicată (grupa III, E > 10%) sunt plăcile glazurate pentru uz interior, plăcile de faianţă glazurate pentru pereţi.
La acest tip de plăci volumul porilor este de aprox. 20–30%, ceea ce exclude
rezistenţa la îngheţ.

În funcţie de sistemul constructiv al fiecărei clădiri, suprafaţa suport poate fi
alcătuită în mod diferit.
Pot fi suporturi rigide, suporturi cu posibilităţi de deformare, pardoseli flotante,
pardoseli încălzite.
Toate acestea trebuie tratate diferit pentru a obţine rezultatele scontate.
Când alegem sistemul de placare trebuie să ţinem cont de următoarea
clasificare:
• Suprafeţe suport absorbante. În această categorie se încadrează
suprafeţele suport rigide din beton, şapele, tencuielile tradiţionale.
• Suprafeţe suport neabsorbante. În această categorie se încadrează
suprafeţele suport rigide cum ar fi mozaicul, placările ceramice
anterioare, suprafeţele neabsorbante.
• Suprafeţe critice cum ar fi şape cu resturi de adeziv, plăci ceramice
glazurate, plăci de PAL (OSB), pardoseli încălzite şi toate celelalte
suporturi flexibile cu posibilităţi de deformare.
O pardoseală acoperită cu plăci ceramice trebuie ca, pe lângă rolul estetic,
să îndeplinească şi condiţia de funcţionalitate. De aceea, când se alege sistemul de placare, trebuie să se ţină cont de solicitările finale ale suprafeţei
suport, mai exact de condiţiile de exploatare.
În cazul unei pardoseli se pot deosebi următoarele tipuri de solicitări, şi anume:
• Solicitări mecanice: transpaleţi, stivuitoare, scaune cu rotile, şocuri
mecanice, trafic intens.
• Solicitări chimice: acizi, leşii, uleiuri, grăsimi, dizolvanţi, lacuri, substanţe
de curăţare.
• Solicitări la umezeală: băi, bucătării private, bucătării publice, piscine,
balcoane, terase, logii.
• Solicitări termice: diferenţe mari de temperatură, pardoseli încălzite,
temperaturi ridicate, temperaturi joase.

Dacă în trecut se folosea exclusiv tehnica placării în pat gros, începând cu anii
1960 s-a impus procedeul de lipire cunoscut sub numele de „aplicare în pat
subţire“, folosit astăzi în proporţie de 95%.
Această tehnică de aplicare în pat subţire este descrisă pe larg în
prezenta broşură.

Tabelul 1

Alegerea produselor Ceresit pentru placări ceramice

Parametrii tehnici:

Utilizare recomandatã

Neglijarea folosirii chitului potrivit în cazul placărilor ceramice poate duce la
compromiterea în ansamblu a lucrării.
Fiind un material de suprafaţă, chitul de rosturi trebuie să reziste în primul rând
condiţiilor de exploatare din acea încăpere. Nu este de neglijat nici mărimea
rosturilor, care oferă multe informaţii despre compoziţia şi duritatea chitului.
De regulă plăcile ceramice, absorbante sau nu, nu sunt montate una lângă
cealaltă, ci se montează lăsându-se un spaţiu între ele, numit rost. Mărimea ros-

Montarea plăcilor ceramice
cu sistemele Ceresit

Tip de liant
Necesar apã
Timp de punere în operã
Timp deschis
Chituire dupã
Aderenþã în mediu uscat
Aderenþã în mediu umed
Aderenþã dupã îmbãtrânire sub acþiunea cãldurii
Aderenþã dupã cicluri ingheþ-dezgheþ
Domeniu de utilizare:
Plãci de faianþã, teracotã, plãci din piatrã (în afarã de
marmurã) cu absorbþie > 3%
Plãci cu capacitate de absorbþie < 1%, de ex. plãci
ceramice neglazurate
Plãci din marmurã ºi stânci cu cristale mari
Suprafeþe suport rigide
Suprafeþe care se deformeazã sau suprafeþe suport critice
Bãi, toalete ºi bucãtãrii din locuinþe
Sãli de reprezentare, coridoare, magazine, gãri
Depozite pentru alimente, spãlãtorii, bãi
Garaje, ateliere, magazine, hale de producþie

*

Pardoseli încãlzite, balcoane, terase, scãri interioare
Postamentul clãdirii, garduri
Utilizare recomandatã

Utilizare posibilã

Adezivii Ceresit pentru fixarea plăcilor sunt rezistenţi la apă şi la îngheţ.
O excepţie o reprezintă doar adezivul Ceresit CM 9, care se poate folosi doar
în interiorul încăperilor uscate.
În cazul adezivilor standard, lipirea se face prin aderenţă mecanică, atât la
suport cât şi la plăcile ceramice: mai exact adezivul se fixează prin agăţarea
sau pătrunderea în porii suprafeţelor. Prin urmare aceşti adezivi se pot folosi la
interior şi exterior numai pe suprafeţe poroase, absorbante, în vederea lipirii
plăcilor de acelaşi tip.
În cazul adezivilor flexibili, lipirea se face prin aderenţă chimică la suprafeţele
ce urmează a fi lipite, şi anume prin lipirea efectivă a adezivului atât pe
suprafaţa suport, cât şi pe placa ceramică. Prin urmare aceşti adezivi se pot

Nu se poate utiliza

* - când este folosit un adaos de emulsie Ceresit CC 83 (4 kg CC 83 la 25 kg adeziv)
** - pentru plãcile pentru pardosealã

folosi la interior şi exterior, atât pe suprafeţe absorbante, cât şi pe suprafeţe
neabsorbante.

Adezivii se prepară prin amestec cu apă în proporţia indicată de fişa tehnică.
Mortarul se toarnă în cantitatea de apă măsurată şi se amestecă folosind un
mixer profesional până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări.
Adezivul se aplică uniform pe suprafaţă cu ajutorul unei mistrii zimţate, în aşa
fel încât plăcile să nu se deplaseze în plan orizontal, iar mortarul (adezivul) să
acopere minim 65% din intradosul plăcii. Pe terase, balcoane şi în medii permanent umede, adezivul trebuie să acopere 100% din intradosul plăcii.

