
CARACTERISTICI
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DOMENII DE UTILIZARE

Pentru executarea placărilor cu plăci de marmură sau plăci din 
piatră naturală cu structură semicristalină, în condițiile păstrării 
culorii acestora și, de asemenea, pentru montarea produselor 
ceramice.
Se poate utiliza pe suprafețe critice, placări ceramice 
anterioare, suprafețe rezistente, gleturi, pardoseli anhidritice, 
beton celular, beton tânăr (de minimum 3 luni). Se poate utiliza 
atât în interior, cât și la exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Ceresit CM 15 aderă la toate suprafețele rezistente, stabile, 
curate și uscate, lipsite de substanțe antiaderente. Stra turile cu 
rezistență mecanică insuficientă se vor îndepărta.
Suporturile de șapă (cu strat superficial rugos) de beton celular 
sau de glet (cu umiditatea ≤ 2%) se vor amorsa cu Ceresit CT 
17; executarea placărilor poate începe după un timp de uscare 
de cca 4 ore.
Pentru suporturile speciale, acoperiri rezistente cu vopsele de 
dispersie sau ulei, asfalt (rugos), gips-carton, plăci din fibre, 
placări ceramice anterioare, nu mai este necesară amorsarea 
cu Ceresit CT 17, în schimb se folosește aditiv Ceresit CC 83 
pentru flexibilizare și aderență puternică.

MOD DE APLICARE

Ceresit CM 15 se amestecă până la omogenizare cu apă 
curată și limpede, în raportul 6,5 l - 7 l apă la 25 kg Ceresit CM 
15. În cazul în care este necesară adăugarea aditivului 
Ceresit CC 83, mortarul se va realiza folosindu-se o soluție în 
raportul 4,75 l apă la 2 kg Ceresit CC 83  pentru 25 kg adeziv.
Consistența se reglează prin adăugare de apă.
La executarea placărilor cu marmură sau piatră naturală se va 

aplica un strat de mortar și pe spatele plăcilor, acoperindu-se 
întreaga suprafață. Plăcile de marmură se așază pe patul 
proaspăt de adeziv, astfel încât suprafața lui superficială să fie 
proaspătă. Aplicarea se face pe un pat subțire sau mediu, în 
funcție de dimensiunile plăcilor.
A se reține că întărirea stratului superficial se produce în 15 
minute (timp deschis). Resturile proaspete de adeziv se
înlătură cu apă, iar cele întărite cu mijloace mecanice.
Chituirea se poate executa după minimum 6 ore.

Notă:
Lucrările vor fi executate în condiții uscate și la o tempe ra-
tură a aerului și a suportului de la +5°C până la +30°C. 
Toate datele și informațiile prezentate sunt raportate la 
temperatura de +20°C și umiditatea aerului de 60%. În alte 
condiții parametrice pot apărea unele modi ficări cu privire la 
perioada de priză.
Ceresit CM 15 conține ciment, iar după amestecul cu apă 
are loc o reacție alcalină. De aceea, se recomandă evitarea 
contactului cu pielea și ochii. În cazul în care s-a produs 
contactul accidental cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă din 
abundență și se va consulta medicul.

CM 15 
Adeziv pentru marmură
Adeziv în pat subțire pentru marmură 
și plăci din piatră naturală

ADERENŢĂ
ÎNTĂRIRE
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3 ore
FĂRĂ
ALUNECARE
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RECOMANDĂRI

În afara recomandărilor de mai sus, executantul va ține cont 
de regulamentele diverselor organizații și de preve derile 
standardelor aplicabile.
Când placarea se execută în zone expuse la agenți chi mici 
se va folosi un tip de adeziv Ceresit adecvat pentru aceste 
condiții.
Garantarea caracteristicilor produsului se face pe baza 
experienței practice și a testelor producătorului. Acesta nu 
poate însă garanta asupra condițiilor specifice de la punctul de 
lucru. De aceea se recomandă efectuarea de încercări proprii 
de utilizare a produsului în cazul unor situații atipice.

DEPOZITARE

În spații uscate se poate păstra timp de 6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE 

Bază:  amestec de lianți minerali 
și aditivi sintetici de calitate 
superioară

Densitate: 1,3 kg/dm³

Proporția amestecului:  6,5-7 l apă / 25 kg CM 15

Timp de punere în operă: aprox. 30 min.

Temperatură de punere 
în operă: de la +5°C până la +30°C

Alunecare: ≤ 0,1 mm 

Rezistență la temperatură: de la -30°C până la +70°C

Timp deschis: 15 min.

Aderență:  ≥ 0,8 N/mm²

Date tehnice când se utilizează CC 83:
Proporțiile amestecului:   2 kg CC 83 + 4,75 l apă la 25 kg

Timp de punere în operă: 30 minute

Chituire: după 6 ore

Rezistență la tracțiune: ≥ 1,2 N/mm²

Consum orientativ: 

 Dimensiune Dimensiune Consum (kg/m²) 
  placă  zimți  Metoda patului 
    mistrie  subțire 

 10x10 cm 4 mm 1,5 praf CM 15

 15x15 cm 6 mm 1,7 praf CM 15

 25x25 cm 8 mm 2,2 praf CM 15

 30x30 cm 10 mm 3,5 praf CM 15

1830
HENKEL ROMÂNIA S.R.L.,

Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, 
020325, București, România

10
EN 12004:2007+A1:2012

00026

Adeziv pe bază de lianți minerali, cu întărire rapidă, cu alunecare 
redusă, pentru marmură şi mozaic

EN 12004:C1FT

Reacție la foc: Clasa A1
Eliberare substanțe chimice periculoase  Vezi FTS
Aderență 
Aderență inițială prin tracțiune, la 28 zile: ≥ 0,5 N/mm²
Aderență prin tracțiune după un interval scurt  
de timp, max. 6 ore ≥ 0,5 N/mm²
Durabilitate
Aderență prin tracțiune după imersie în apă: ≥ 0,5 N/mm²
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii: ≥ 0,5 N/mm²
Aderență prin tracțiune după cicluri  
de îngheț-dezgheț: ≥ 0,5 N/mm²
Timp deschis: aderență prin tracțiune,  
după min. 10 min ≥ 0,5 N/mm²
Alunecare: ≤ 0,5 mm


