
CT 60
Akril alapú vékonyvakolat, kapart hatású
Homlokzati hôszigeteléssel ellátott vagy anélküli falazatok  
szín- és fedôvakolására

Jellemzôi

• Fehér színû, színezhetô

• rugalmas, színtartó

• vízlepergetô, idôjárásálló

• 1,5 – 2 – 2,5 mm szemcseméretben

• jó mechanikai ellenálló képesség

• algásodás  és gombásodás elleni védelem

• gépi felhordásra alkalmas

• elérhetô a  Ceresit Colours of Nature® színeiben

AlkAlmAzási TerüleT
A külsô és belsô térben is alkalmazható Ceresit CT 
60 színezhetô akril vakolat egyaránt alkalmazható 
régi és új épületek falazatán, valamint az 
üveghálóval erôsített és a Ceresit CT 85 (CT 83) 
ragasztótapasszal glettelt hôszigetelô lapokon – a 
megegyezô színû Ceresit CT 16 vakolat alapozó 
felhordását követôen.

Különösen ajánljuk polisztirol táblás homlokzati 
hôszigetelô rendszer záró elemeként. 

A nagyon intenzív színek használatát inkább 
kisebb felületeken javasoljuk (pl. homlokzati 
díszítôelemek).

BioProtect formulát tartalmaz, amely véd a biológiai 
támadások ellen (gombásodás, algásodás).

A felüleT elôkészíTése
A felületet a Ceresit CT 16 vakolatalapozó 
zsák szövegében és mûszaki adatlapjában meg
határozottak szerint kell elôkészíteni, majd erre 
a felületre a Ceresit CT 16 vakolatalapozót 
felhordani! A Ceresit CT 60 vakolat felhordása 
legkorábban 24 órával a vakolat alapozó 
alkalmazását követôen kezdhetô meg.

felhordás
A vakolás megkezdése elôtt a megfelelô mennyiségû 
vakolatot készítsük elô. A vödrök tartalmát alaposan 
keverjük át alacsony fordulatszámú (max. 600 ford./
perc) elektromos kézi keverôgéppel! Amennyiben 
szükséges, egy kevés vízzel javíthatunk a vakolat 
állagán. Az adott szemcseméretû CT 60 vakolat 
felhordását – rozsdamentes glettvas segítségével – 
egyenletes rétegben, falsíkonként vagy egybefüggô 
felületenként egy munkamenetben kell elvégezni. 
Az így kapott homogén felületbôl a kívánt struktúra 
(kapart hatás) körkörös mozdulatokkal alakítható ki, 
mûanyag simítóval! 

Fontos: Soha ne locsoljuk a felhordott vakolatot 
vízzel!

Különbözô színek együttes alkalmazása esetén, 
a színhatárokat ragasztószalag alkalmazásával 
alakítsuk ki.

A felhordást követôen a szerszámokról a friss vakolat 
vízzel könnyen lemosható. A már megszáradt 
vakolatot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. 
CT 60 akril vakolat késôbbi felújításához a Ceresit 
CT 42 (CT 44) akril festéket ajánljuk.
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fonTos TudnivAlók
A Ceresit CT 60 vakolatot kizárólag +5 és +25 °C  
közötti környezeti és alapfelület hômérséklet 
esetén szabad felhordani (relatív páratartalom:  
< 80%). Ne végezzünk vakolást tûzô napsütésben, 
szeles és esôs id ôben, mert az repedésekhez és 
foltosodáshoz vezethet (állványháló alkalmazása 
javasolt). A vakolat száradása erôsen függ a 
környezeti hômérséklettôl! Ne használjunk piszkos 
vagy rozsdás szerszámot a vakoláshoz!  A CT 
60 vakolat nem keverhetô össze más vakolattal. 
Beltéri használat esetén a helyiséget megfelelôen 
kell szellôztetni! Amennyiben szembe kerül, bô 
vízzel ki kell mosni! A terméket gyermekektôl 
elzárva kell tartani!  

mûszAki AdATok
Összetétel:  �Szintetikus kötôanyagot, 

színezôanyagot és kvarchomokot 
tartalmazó akrilát diszperzió. 

Sürüség 1,6 kg/dm3

Szemcseméret választék:  1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm

A kívánt felületi struktúra 
kialakítható: kb. 15 percen belül

Esô ellen védeni kell:   min. 24 óra

Anyagszügséglet:   
CT 60  1,5mm-es szemcseméret 2,5 kg/m2

CT 60  2,0 mm-es szemcseméret 3,1 - 3,3 kg/m2

CT 60  2,5 mm-es szemcseméret 3,8 - 4 kg/m² 

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) 
vonatkoznak.

kiszerelés
 25 kgos mûanyag vödör.

Tárolás
Száraz, hûvös, fagymentes helyen.

felhAsználhATó
Az elôírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12 

hónapig.

egyéb informáCiók
A CT 60 vakolat színre keveréséhez csak a 
Ceresit által forgalmazott pigmenteket javasoljuk! 
A színazonosság miatt, csak azonos sarzsszámú 
– színre kevert – vakolatot használjuk fel egy 
falsíkon! A vödörben lévô, még fel nem használt 
vakolatot zárjuk le mûanyag tetôvel és minél elôbb 
használjuk fel. Fagyveszélyes!

A Ceresit CT 60 vakolat csak a termékismertetôben 
feltüntetett területeken alkalmazható. A göngyöleget 
csak akkor tegyük a hulladékgyûjtôbe, ha az teljesen 
üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

ÉME szám: A215/2003

Alkalmazástechnikai tanácsadás:  
Tel.: (+3630) 9192926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág 
H1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H1519 Budapest, Pf. 429. 
Tel.: (+361) 3725555 • Fax: (+361) 2091543


