
CT 54
Szilikát alapú falfesték
Épület homlokzatok és belsô falazatok dekoratív, víztaszító  
és páraáteresztô védelme 

JELLEMZÔI

• rendkívül páraáteresztô

•  ellenáll a mechanikai behatásoknak, a tisztítás 

hatásainak

• ellenáll az idôjárás viszontagságainak

• színét tartósan megôrzi 

• algásodás és gombásodás elleni védelem a BioProtect 

formulának köszönhetôen

• elérhetô a Ceresit Colours of Nature® színeiben

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A külsô és belsô térben is alkalmazható Ceresit CT 54 
falfesték dekoratív védelmet nyújt épület homlokzatok, 
betonszerkezetek és belsô falfelületek (fal és 
mennyezet) számára. Felhordható ásványi felületekre 
(beton, cement vakolat, mész-cement-, és mész 
vakolat), valamint felújítható vele a régi, sérült Ceresit 
CT 174 (CT 175) vakolat is. Új vakolatok azonnali 
festésére kiválóan alkalmazható, mert a fogadó felület 
erôsen lúgos kémhatása nem károsítja a bevonatot.
Mivel nem éghetô és rendkívüli páraáteresztô 
képességgel rendelkezik, az ásványgyapot hôszigetelô 
rendszerekben jól alkalmazható.
A napsugárzás hatására kialakuló, káros feszültségek 
létrejöttének megelôzése érdekében, sötét színû 
festéket csak kis felületen, dekorációs célokból 
javaslunk felhordani.
Nem alkalmazható akril és nem ásványi felületeken. A 
BioProtect formulának köszönhetôen hatékony és tartós 
védelmet nyújt a gombásodás, algaképzôdés stb. 
ellen. A biocidot tartalmazó, speciális mikrokapszulák 
lassú oldódása hosszantartó hatást eredményez.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A fogadó felület legyen sima, száraz por-, 
szennyezôdés- és leválasztó anyagoktól (bitumen, 
olaj, zsír stb.) mentes. 

Követelmény a fogadó felülettel szemben: 
 - 28 napnál régebbi beton;
- 14 napnál régebbi cement-, mész-cement-, és 
mész vakolat;
- 3 napnál régebbi vékony, ásványi vakolat;
- 3 napnál régebbi vékony, szilikát vakolat;
- régi, festett felület (szilikát, cementalapú) esetében 
nagy szilárdság és a bevonat jó tapadása 
szükséges a fogadó felülethez.
- 28 napnál régebbi tégla falazat, beton
- beltérben, gipsztartalmú vakolat esetében 
(nedvességtartalom <1%) a felületet alapozni kell 
a Ceresit Diszperziós, Univerzális alapozóval;
- a gipszkarton és szálerôsítésû gipszkarton lapokat 
(kizárólag beltérben) a gyártó elôírása szerint 
kell rögzíteni és a felületet alapozni kell a Ceresit 
Diszperziós, Univerzális alapozóval;
Elôször a falazat sérüléseit kell kijavítani és simára 
glettelni. A javításokhoz a Ceresit CT 29 réskitöltô 
és glettanyag alkalmazható.  Célszerû a meglévô 
ásványi réteg megfelelô szilárdságát is ellenôrizni. 
Távolítsuk el a felületrôl a szennyezôdéseket, a 
gyengén tapadó vagy málló részeket, a meszet, 
a tapéta ragasztó és tapéta maradványokat. 
Célszerû a tisztításhoz gôzborotvát vagy egyéb 

20
12

. n
ov

em
be

r



faltisztító berendezést használni. Nedves tisztítást 
esetén meg kell várni, hogy a falazat kiszáradjon!

FELHORDÁS
A vödrök tartalmát alaposan keverjük át alacsony 
fordulatszámú (max. 600 ford./perc) elektromos 
keverôgéppel, min. 2 percig! A festéket egyenletes 
vastagságban, általában két rétegben, célszerû 
felhordani. Az erôsen nedvszívó felületek esetén 
az elsô réteg 10 % víz hozzáadásával hígítható. 
A 2. és esetleg a 3. réteg felhordását hígítás 
nélkül kell elvégezni. A rétegek közötti száradási 
idôt (min. 12 óra) ki kell várni. A Ceresit CT 54 
szilikát festék felhordható ecsettel, hengerrel vagy 
megfelelô festékszóró berendezéssel. A szennyezett 
vagy rozsdás szerszámok használatát mellôzzük, 
rozsdamentes szerszám alkalmazása javasolt.  
A Ceresit CT 54 falfesték felhordását falsíkonként, 
ill. egybefüggô felületenként folyamatosan és 
egyenletesen, egy munkamenetben végezzük el. 
Csak azonos gyártási számú festéket használjunk, 
csak így érhetô el a tökéletesen azonos színárnyalat. 
Ha mégis különbözô sarzsszámú festékek kerülnek 
felhasználásra, azokat egybe kell keverni. Védjük 
a nyílászárókat a rácsapódó festéktôl (pl. fóliával), 
akár csak a bokrokat és növényeket – kültéri festés 
esetén. A felesleges festékfoltokat azonnal öblítsük 
le vízzel. Használat után a szerszámokat azonnal 
mossuk el tiszta vízben.

FONTOS TUDNIVALÓK
A felhordást kizárólag +5 és +25°C közötti környezeti 
és alapfelületi hômérsékleten végezzük, és a relatív 
páratartalom sem haladhatja meg a 80%-ot. A 
mûszaki adatok +20°C hômérsékletre és 60%-os 
páratartalomra vonatkoznak. A festék lassabb vagy 
gyorsabb száradása a környezeti tényezôktôl függ! 
A festék eltávolíthatatlan foltosodást okozhat üveg, 
kerámia, fa, fém és kô felületén, ezért ezeket a 
felületeket védeni kell a festékkel való érintkezéstôl. 
Óvakodjunk a festék szembe- és bôrre kerülésétôl 
(védôkesztyû és szemüveg használata javasolt). A 
termék erôsen lúgos kémhatású! Amennyiben mégis 
szembe kerül, bô vízzel ki kell mosni és orvosnak 
megmutatni! A terméket gyermekektôl elzárva kell 
tartani! Fagyveszélyes!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:   Ásványi töltôanyagot és 

pigmenteket, valamint 
hidrofóbizáló adalékszereket 
tartalmazó szilikát alapú 
diszperzió 

Sürüség 1,44 kg/dm3

Alkalmazható: +5°C  és +25°C között 

Esôállóság:  kb. 12 óra elteltével (fehér 
szín)kb. 24 óra elteltével (más 
színek)

Anyagszükséglet:   kb. 0,3 l/m2, 2 rétegben (a 
felületi simaság és nedvszívó 
képesség függvénye)

A fenti adatok normál klímára vonatkoznak. (20 °C hômérséklet, 
60 % relatív páratartalom)

KISZERELÉS
3,5 és15 literes mûanyag vödörben.

TÁROLÁS
A termék szavatossági ideje 12 hónap. Száraz, 
hûvös, fagymentes helyen kell tárolni!   

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Ügyeljünk arra, hogy a frissen festett felületet 
ne érje tûzô napsütés. A Ceresit CT 54 nem 
keverhetô össze más festékkel vagy pigmenttel. 
Amíg a festett felület nem szárad ki teljesen, védjük 
a közvetlen esôtôl! Ezek a tényezôk foltosodást 
vagy repedéseket okozhatnak! Ezért javasoljuk az 
állványháló használatát! A színazonosság miatt, 
csak ugyanazon sarzsszámú festéket használjuk 
egy falsíkon! A fel nem használt festéket tartsuk 
mûanyag vödörben, szorosan lezárva és minél 
elôbb használjuk fel.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926, 0630/919-2918

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543


