
CARACTERISTICI

 X fără solvenți
 X rezistent la intemperii
 X stabilitate la alcali
 X permite difuzia
 X penetrare puternică

DOMENII DE UTILIZARE

 X  Pentru impregnarea zidăriilor de clincher, a tencuielilor, 
vopselelor minerale exterioare și a țiglelor. 

 X  Pentru hidrofobizarea suprafețelor alcaline, de ex. beton, 
fibrociment, zidărie de calcar, a tencuielilor proaspete, a 
rostuirilor proaspete etc.

 X  Pentru protejarea fațadei împotriva ploilor și a agenților 
atmosferici agresivi. 

 X  Pentru împiedicarea eflorescenței, a daunelor provocate de 
îngheț, formarea de mucegai.

 X  Pentru asigurarea unei impregnări rezistente la apă în cazul 
fisurilor existente (fisuri de suprafață) până la o deschidere 
de 0,2 mm.

Nu poate fi folosit la pardoseli sau pentru izolarea pardoselilor 
împotriva apei subterane, a apei de suprafață, infiltrării de 
apă și a apei sub presiune.
A nu se folosi la tencuieli cu rășini sintetice sau la vopsele de 
fațadă pe bază de dispersie.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 13 Impregnant de fațade poate fi folosit pe 
suprafețele solide, portante, rezistente la îngheț, absorbante, 
uscate sau ușor umede. Dacă fațada a fost curățată cu apă sau 
după o perioadă mai lungă de ploi se va avea grijă, înainte de 
impregnare, ca suprafața să fie uscată.
Fisurile, rosturile, defectele și altele vor fi reparate. Geamurile, 
ușile și celelalte anexe, dar și suprafețele învecinate vor fi 
acoperite și/sau imediat după impregnare vor fi curățate cu 
apă. 

MOD DE APLICARE

Ceresit CT 13 impregnare de fațadă va fi agitat bine în bidon 
înainte de folosire. Materialul va fi aplicat cu o pensulă moale 
sau o bidinea - în cazul suprafețelor mai mari prin procedura 
de pulverizare - până la saturația suprafeței uscate, astfel încât 

un film cu o lungime de cca 50 cm să se prelingă pe supra fața 
materialului de construcție. A se evita formarea de ceață prin 
pulverizare.
Pentru obținerea unei penetrări puternice se va aplica de cel 
putin două ori (ud pe ud). Geamurile, părțile de construcție 
învecinate și alte anexe, aparate etc. vor fi acoperite, respectiv 
vor fi spălate imediat după impregnarea cu apă. 
Aparatele de lucru se vor curăța după impregnare, cu apă. 
Plantele și arbuștii se vor acoperi. 

Notă:
Folosiți Ceresit CT 13 doar la temperaturi de la + 5°C până la 
+ 35°C și o umiditate relativă a aerului sub 80%. Toate datele 
e nu merate au fost obținute la temperatura de + 23°C și în 
condițiile umi dității relative a aerului de 50%. 
În cazul altor condiții climatice uscarea poate fi accele rată sau 
încetinită. 
Acoperirea cu vopseluri (Ceresit CT 42 sau Ceresit CT 44) 
a fațadelor se poate face după 6 luni și după grunduirea cu 
Ceresit CT 17.

CT 13
Agent siliconic de impregnare a fațadelor 
Agent de impregnare fără solvenți, transparent, pentru toate  
suprafețele absorbante, minerale și foarte alcaline



RECOMANDĂRI

Pe lângă aceste indicații, vor fi respectate regulile și normele 
diferitelor organizații și asociații de specialitate.
Caracteristicile enumerate se bazează pe experiența practică 
și examinările tehnice. Condițiile specifice de aplicare sau 
de la fața locului pot fi diferite de cele descrise aici și, prin 
urmare, utilizarea corectă a produselor noastre se află în afara 
sferei noastre de influență. De aceea, dacă există dubii, se 
recomandă efectuarea de teste pentru a avea certitudinea că 
produsul corespunde cerințelor.
Responsabilitatea legală nu poate fi acceptată doar pe baza 
informațiilor conținute în această fișă de informații sau pe baza 
sfaturilor verbale oferite.
În cazul în care apar întrebări puteți solicita consiliere.
Prin apariția acestei fișe tehnice toate fișele anterioare își pierd 
valabitatea.

DEPOZITARE

12 luni într-un spațiu răcoros ferit de îngheț. 

AMBALARE

Canistre din plastic de 5 și 10 l

DATE TEHNICE
Bază:  emulsie siliconică

Densitate:  cca 1,0 g/cdm³

Culoare:  alb-lăptos, transparentă  
 după uscare

Temperatură de aplicare:  de la +5°C până la +35°C

Rezistență la ploaie:  dupa cca 4 ore

Efect:   efectul complet al impregnării 
după aprox 4 săptamâni 
pentru aprox. 8 până la 12 ani 
(depinde de cantitatea aplicată, 
volumul porilor, condiții 
specifice amplasamentului).

Coeficientul de absorbție 
a apei W:  < 0,5 kg/ m² v h

Rezistență la  
difuzia vaporilor:  0 (nu poate fi măsurat)

Gata de acoperire:  după cca 6 luni

Consum/m²:  pentru beton și zidăriile de  
  clincher cu absorbție mică 

aprox. 0,2 l, piatră de calc 
aprox 0,5 l, cărămidă  
aparentă, mortar de  
tencuială cca 0,7 l 

Pentru că absorbția de material impregnant depinde foarte 
mult de capacitatea de absorbție, este bine să se efectueze 
teste pe suprafețele ce urmează a se impregna pentru 
stabilirea exactă a consumului de material.

Produs agrementat tehnic


