
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

•  Заповнення швів – через 3 години 
•  Висока адгезія до основи
•  Стійка до сповзання 

з вертикальних поверхонь
•  Морозостійка
•  Водостійка 

ЕКСПРЕС     СХОДИ    ЗОВНІ     

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Суха суміш Ceresit CМ 12 Express призначена для облицю-
вання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-
вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних 
і вертикальних поверхонь, в тому числі тих, що обмежено де-
формуються (обмеження прогину до 2 мм), всередині й зовні 
будівель керамічними, керамогранітними плитками та плит-
ками зі штучного каменю розмірами не більше ніж 60 х 60 
см із водопоглинанням від 0%. Ceresit CМ 12 Express ефек-
тивна для скорочення термінів облицювальних робіт при бу-
дівництві чи реконструкції, найкраще підходить при локаль-
ному терміновому ремонті облицювання. Незамінна під час 
виконання облицювальних робіт у коридорах, переходах 
та ін. приміщеннях. Для облицювання поверхонь листів гіпсо-
картону, OSB тощо необхідно приготувати розчинову суміш 
Ceresit CМ 12 Express із додаванням емульсії Ceresit СС 83. 
Для приклеювання плиток із природного каменю чи мар-
муру світлих відтінків потрібно застосовувати інші суміші  
групи СМ відповідно до призначення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно 
з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Основа повинна бути сухою, міцною та рівною, з однорід-
ним водопоглинанням. Поверхню очистити від пилу, напли-
вів, масляних плям та ін. речовин, які знижують адгезію. Не-
великі локальні нерівності та неміцні ділянки основи вида-
лити та відремонтувати сумішшю Ceresit CМ 12  Express. 
За наявності значних нерівностей поверхонь понад 
10 мм виконати ремонт матеріалами ТМ Ceresit згідно 
з призначенням. Гіпсові основи та основи з високим водо-
поглинанням (гігроскопічністю) проґрунтувати Ceresit CT 17. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити во-
ду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахун-
ку 0,26–0,28 л на 1 кг сухої суміші (6,5–7 л на 25 кг), по-
ступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим 
міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витри-
мати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого зно-
ву перемішати. Використання розчинової суміші можливе 
протягом 30 хвилин. Готову розчинову суміш тонким шаром 
за допомогою лопатки, шпателя або терки нанести на по-
верхню, що облицьовується, та розрівняти зубчастою тер-
кою або шпателем. Укласти плитки на нанесену розчино-
ву суміш і притиснути.
Плит ки по пе редньо не з мо чу ва ти водою!
Зубці повинні мати квадратну форму та відповідати розмі-
ру плиток (наприклад, при розмірі плиток 15 × 15 см ши-
рина та глибина зубця повинна бути 6 мм, при розмірі пли-
ток 30 × 30 см – 10 мм).
Не рекомендується укладати плитки встик, без шва. Ши-
рина шва  між плитками повинна бути не менше ніж 2 мм.
За нормальних кліматичних умов (температура +20 ± 2 °C 
і відносна вологість повітря 55 ± 5%) розчинову суміш на-
нести на площу, яку можна облицювати протягом 10 хви-
лин, після укладання плитку можна коригувати протягом 
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наступних 10 хв. При підвищенні температури час обли-
цювання та коригування скорочується. Залишки розчино-
вої суміші необхідно змити до її затвердіння. У нормальних 
умовах заповнення швів потрібно виконувати через 3 годи-
ни. Для заповнення швів і кутових примикань в облицюван-
ні, а також примикань сантехнічного обладнання до обли-
цювання та заповнення деформаційних швів  необхідно 
застосовувати матеріали групи Ceresit СЕ та силіконовий 
еластичний заповнювач швів Ceresit CS 25 SILICOFLEXX. 

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °C 
до +30 °C. Усі вищевказані рекомендації ефективні за тем-
ператури +20 ± 2 °C і відносної вологості повітря 55 ± 5%. 
В інших умовах час тужавлення та твердіння розчинової су-
міші може змінитися. Залежно від умов при додаванні емуль-
сії Ceresit CC 83 можуть змінитися робочі властивості роз-
чинової суміші, а час її твердіння збільшитися.
Суміш Ceresit CМ 12 Express містить цемент і при вза
ємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час ро
боти необхідно захищати очі та шкіру. У разі по
трапляння розчинової суміші в очі слід негайно про
мити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
При облицюванні підлог і гігроскопічних основ оптимальна 
кількість води – 7 л на 25 кг клеючої суміші.
На основах із деформаційними швами останні необхідно 
дублювати і в облицюванні з подальшим заповненням швів 
еластичними герметиками.
Зовні будівель для приклеювання плиток рекомендується ви-
користовувати комбінований метод: розчинова суміш нано-
ситься на основу шаром, товщина якого відповідає розмі-
ру зубця терки, і на плитку шаром завтовшки до 1 мм, рів-
номірно по всій поверхні.
Для приклеювання плиток на основи, не вказані у даному 
технічному описі, слід застосовувати інші суміші чи мастики 
ТМ Ceresit. Крім вищезазначеної інформації щодо викори-
стання Ceresit CМ 12 Express, слід керуватися чинною нор-
мативною документацією. У разі використання матеріалу 
в умовах, не розглянутих у даному технічному описі, слід 
самостійно провести випробування або звернутися за кон-
сультацією до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях.

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

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упа-
ковку — як побутові відходи.

УПАКОВКА
Су міш Ceresit СM 12 Express фа су єть ся в міш ки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:  суміш цементу із міне-

ральними наповнювачами 
та органічними добавками

Ви тра та во ди  
для при го ту ван ня  
розчинової су мі ші:  6,5–7 л во ди  

на 25 кг сухої суміші
Витрата води та емульсії  
для приготування  
розчинової суміші:  0,2 л води  

та 0,08 л Ceresit CC 83  
на 1 кг  
Ceresit CM 12 Express

Термін придатності  
розчинової су мі ші: не менше 30 хвилин
Від кри тий час: не менше 10 хвилин
Час коригування: не менше 10 хвилин
Тем пе ра ту ра застосування  
розчинової су мі ші: від +5 °C до +30 °C
Заповнення швів: че рез 3 години
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції:  від −50 °C до +70 °C 
Міцність зчеплення  
з основою    (повітряно-сухі 
умови, через 28 діб): не менше 0,5 МПа
Зміщення матеріалу,  
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Витрата* сухої суміші:  залежно від розміру зубців  

і нерівності основи

Плитка,  
см

Розмір боку  
квадратного зуб-

ця терки, мм

Витрата* 
сухої суміші, 

кг/м2

менше 5 х 5 3 1,8
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
від 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6
від 40 × 40 до 60 × 60 12 7,2

* Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

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.

Ceresit CM 12 Express Ц.1.ЗК3
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ceresit СM 12 
Express вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко-
нан ні пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня 
та на не сен ня, які на ве де ні в цьому опи сі. Ви роб ник не не се 
від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня су мі ші, а та-
кож за її застосування з ін шою ме тою та в умо вах, не пе-
ред ба че них цим опи сом. Із мо мен ту по яви цьо го тех ніч но-
го опи су всі по пе ред ні стають недійсними.


