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CARACTERISTICI

• penetrare puternicå
• rezistent la factorii atmosferici agresivi
• împotriva umezelii
• inodor
• întårește stratul suport
• reduce absorb†ia
• fårå solven†i

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT 17 Grund de profunzime, poate fi utilizat pen-
tru aplica†ii la interior și la exterior:
•  ca strat preliminar înainte de execu†ia placårilor  

cera mice sau a altor acoperiri cu marmurå sau piatrå 
na turalå;

•  pentru grunduirea preliminarå a plåcilor de ipsos și 
gips carton;

•  ca grund pentru pere†i pentru stabilizarea și reducerea 
absorbabilitå†ii gleturilor de ipsos înainte de aplicarea 
de vopsea lavabilå (Ceresit CT 50 sau Ceresit CT 51 - 
baza de colorare);

•  pentru stabilizarea și reducerea ab sorba  bilitå†ii șapelor 
anhidrit și a șapelor de ciment absorbante (Ceresit 
CN 69);

•  pentru stabilizarea și reducerea absorbabilitå†ii  
betoa nelor ușoare, a BCA-ului, a planșeelor de beton 
de mare densitate, netede, a straturilor suport ce au ca 
liant cimentul.

PREGÅTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZÅ

Ceresit CT 17 poate fi utilizat pe toate suprafe†ele 
absorbante, rezistente, curate și uscate, lipsite de  
substan†e antiaderente (gråsimi, praf etc).
A se verifica duritatea și capacitatea portantå a 
suprafe†elor.
Íapele anhidrit (pe bazå de gips) vor fi asperizate meca-
nic. Suprafe†ele vor fi curå†ate de praf.

MOD DE APLICARE

Aplicarea grundului se va face cu o pensulå sau cu bidi-
neaua. În func†ie de condi†iile de uscare, lucrårile ulteri-
oare se pot demara dupå aproximativ 4 ore.

Dupå întårire, suprafa†a grunduitå trebuie så fie  
rezistentå la abraziune (zgâriere). Dacå nu s-a ob†inut 
aceastå caracteristicå, grunduirea se va repeta.

Ustensilele folosite se pot spåla imediat dupå utilizare. 
Materialul întårit se va curå†a cu diluant.

Notå:
Ceresit CT 17 se aplicå la temperaturi între 5°C și 35°C.

RECOMANDÅRI

Datele tehnice prezentate sunt ob†inute la temperatu-
ra de 20°C și umiditatea 60%. În condi†ii climatice dife-
rite, întårirea și uscarea grundului pot fi accelerate sau 
întârzia te.
Datele prezentate se bazeazå pe teste și pe experien†a 
practicå. Totuși, datoritå condi†iilor variate de lucru, dacå 
existå dubii, constructorul trebuie så facå teste proprii pri-
vind produsul.
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DEPOZITARE

12 luni în locuri råcoroase, ferite de înghe†.

AMBALARE

Canistre de plastic de 2 l și de 10 l.

DATE TEHNICE 

Bazå:  Dispersie de råșini sintetice 
 în apå, ușor pigmentatå

Culoare: Galben deschis 

Densitate: 1 kg/ l 

Timp de uscare: Aprox. 4 ore 

Rezisten†å la difuzia  
vaporilor: Aprox. 100 

Consum:  0,1- 0,2 l/ m² - în func†ie 
de absorb†ia suprafe†ei

Temperaturå de aplicare: de la +5°C pânå la +30°C

Produsul este agrementat tehnic de cåtre ICECON 
București cu nr. AT 016-04/953-2009  


