
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CT 10
Засіб для захисту швів та плитки
Від зволоження та забруднення (гідрофобізатор).

ВЛАСТИВОСТІ

•  Захист від води
•  Захист від забруднень
•  Надає стійкість до грибка та мийних 

засобів

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Емульсія Ceresit СТ 10 використовується:
 для нанесення на міжплиткові шви та самі плитки всере

дині та зовні будівель з метою надання їм водовідштов
хувальних властивостей та стійкості до забруднення;

 для гідрофобізації текстури неглазурованої керамічної 
плитки, облицювальних плит із природного та штучно
го каменю нещільної структури (в тому числі за наявно
сті тріщин шириною не більше ніж 0,2 мм);

 для забезпечення тривалої експлуатації та привабливо
го зовнішнього вигляду.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Підготовка поверхні здійснюється згідно   
з ДСТУН Б А.3.1–23:2013 і ДСТУН Б В.2.6–212:2016.
Поверхня повинна бути міцною, сухою та чистою. За необ
хідності виконати її ремонт або відновлення матеріалами 
Ceresit відповідно до призначення і технології застосування.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Перед застосуванням Ceresit СТ 10 необхідно інтенсивно 
збовтати, потім засіб за допомогою валика або щітки нане
сти на поверхню до повного її насичення. Як правило, до
статньо нанести один шар для надання поверхні водовід
штовхувальних властивостей. Надлишок емульсії після на
сичення прибрати сухою тканиною.
Щойно сформовані шви обробляються не раніше 
ніж через 7 діб після влаштування

ПРИМІТКИ
Нанесення Ceresit СТ 10 на поверхню слід виконувати за темпе
ратури від +5 °C до +25 °C та відносної вологості повітря до 80%. 
Не допускається виконання робіт під прямими сонячними проме
нями або за температури поверхні більше ніж +25 °С. Необхід
но враховувати можливість підвищення слизькості гладких і по
лірованих поверхонь після застосування засобу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім вищевикладеної інформації про застосування 
Ceresit СТ 10, необхідно керуватися чинною нормативною 
документацією з відновлення гідрофобних властивостей по
верхонь. У разі використання матеріалу в умовах, не вка
заних у технічному описі, слід самостійно провести випро
бування або звернутися за консультацією до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях із постій
ною температурою від +5 °C до +35 °C.
При транспортуванні не допускати заморожування!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи.
Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вто
ринної сировини або пересувний пункт збору шкідливих 
відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину не
можливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте 
йому висохнути і утилізуйте як будівельне сміття. Додавши 
в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви приско
рите висихання.

УПАКОВКА
Ceresit СТ 10 фасується в каністри по 1 л.



Кволеті фо Профешеналс 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: силіконова емульсія   
 і добавки
Густина: близько 1,0 кг/дм3

Колір:  молочнобілий;  
після висихання – прозорий

Стійкість до дії дощу:  через 2–6 годин  
(залежно від температури 
та вологості повітря)

Повний захисний ефект: через 14 діб
Витрата: від 0,10 до 0,25 л/м2

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути 
підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдо
сконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути зміне
ні без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.724.321685172006:2009

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність Ceresit СТ 10 вка за ним тех
ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня пра вил тран
спортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня, за з на
че них у цьому тех  ніч но му опи сі. Ви роб ник не не се від по ві
даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, а та кож 
за йо го за стос уван ня в цілях і умо вах, не пе ред ба че них цим 
тех ніч ним опи сом. Із моменту появи цього технічного опи
су всі попередні стають недійсними.


