
CM 12 PLUS
»Elastic«
Elasztikus, vékony- és közepes ágyazású  
burkolatragasztó

JELLEMZÔI
	 Bel-	és	kültérben	is	alkalmazható,	fagyálló
	 Nagyméretû	(max.	60x60)	padlólapokhoz
	 Greslap	(max.	50x50)	ragasztására	is
	 Padlófûtés	esetén	is	alkalmazható
	 Nedves	helyiségek	burkolására
	 Nagyobb	mechanikai	terhelés	esetén	is	alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A	 Ceresit	 CM	 12	 plus	 burkolatragasztó	 alkalmas	 nagyobb	
méretû	 (max.	60x60)	kerámia	burkolatok	és	greslapok	 (max.	
50x50)	 ragasztására	 beltérben.	 Kültérben	 történô	 ragasztás	
esetén	a	burkolólapok	maximális	 felületi	mérete	0,2	m2	lehet.	
Alkalmazható	padlófûtés	esetén	és	kenhetô	szigeteléssel	ellátott	
felületeken	is.	A	kritikus	 felületeken	pl.	régi	kerámiaburkolatra	
történô	 ragasztás	 esetén	 a	 Ceresit	 CM	 16	 vagy	 CM	 17	
burkolatragasztó	használata	ajánlott.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A	 ragasztandó	 –	 nedvszívó	 –	 felületnek	 teherbírónak,	
szilárdnak,	 száraznak,	 valamint	 tapadást	 gátló	
anyagoktól	 (zsír,	 por,	 cementtej,	 habarcs	 maradvány	
stb.)	 mentesnek	 kell	 lennie.	 Az	 esetleges	 puha,	
laza	 részeket	 el	 kell	 távolítani.	 Az	 5	 mm-nél	 kisebb	
egyenetlenségek	foltszerûen	kijavíthatók	a	Ceresit	CM	12	
Plus	ragasztóval	egy	nappal	a	burkolás	megkezdése	elôtt.		
Beltérben:	
Használjon	vízzel	1:1	arányban	hígított	Ceresit	Padlopon®	
Tunoprén	 alapozót	 cementesztrich,	 gipszesztrich	 –	 az	
adalékszemcsékig	 történô	 csiszolás	 és	 porelszívás	 után	
(visszamaradt	 nedvességtartalom	 ≤	 0,5	 CM%,	 fûtött	
esztrichnél	 ≤	 0,3	 CM%)	 –	 és	 egyéb	 nedvszívó	 felületek	
esetén.	
Kültérben:
A	burkolólapok	közvetlenül	ragaszthatók	cementesztrichre	
(legalább	28	napos	és	a	visszamaradt	nedvességtartalom	
≤	2,0	CM%)	és	betonfelületekre	(legalább	6	hónapos).

FELHORDÁS
A	Ceresit	CM	12	Plus	ragasztót	hideg,	tiszta	vízhez	öntve	kell	
csomómentes,	homogén	masszává	keverni.	25	kg	ragasztóhoz	
6,25	–	6,75	liter	keverôvíz	szükséges.	5	perc	pihentetés	után	
a	bekevert	anyagot	keverjük	át	újra.	A	ragasztót	egyenletesen	

hordjuk	fel	a	fogadó	felületre	–	fogazott	glettvas	segítségével.	
A	 lapokat	 megfelelô	 erô	 alkalmazásával	 –	 20	 percen	 belül	
–	 a	 kikent	 ragasztóba	 kell	 nyomni.	 Kültéri	 alkalmazásnál	 a	
fogadófelületen	kívül	javasolt	még	a	lapok	hátoldalának	vékony	
lekenése	is,	hogy	a	feltapadás	a	teljes	felületen	–	légzárványok	
nélkül	 –	 megtörténjen.	 A	 leragasztott	 burkolat	 (fal	 felület)	
fugázása	legkorábban	24	óra	elteltével	kezdhetô	meg.

FONTOS TUDNIVALÓK
A	 CM	 12	 Plus	 ragasztóhabarcsot	 csak	 száraz	 körülmények	
között,	 +5°C	 és	 +30°C	 közötti	 hômérsékleten	 használja.	
Vegye	 figyelembe,	 hogy	 vízszigetelt	 felületeken	 és	 alacsony	
hômérsékleten	 lassabb	 lehet	 a	 ragasztó	 kikeményedése.		
A	szerszámról	a	friss	ragasztó	vízzel	 lemosható.	A	megkötött	
ragasztó	 már	 csak	 mechanikus	 úton	 távolítható	 el.	 Alacsony	
kromát	tartalmú	termék.	A	ragasztó	elkészítéskor	(vízadagolás)	
lúgossá	 válik,	 ezért	 bôrre	 és	 szembe	 kerülésétôl	 óvakodjunk.		
Ha	 ez	 mégis	 megtörténne,	 alaposan	 mossuk	 le	 az	 érintett	
testrészt.	Szükség	esetén	hívjunk	orvost.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:	 	Hidraulikus	kötôanyagot,	kvarchomokot,	ásványi	

töltôanyagot,	speciális	mûanyag	pordiszperziót	
és	egyéb	adalékanyagokat	tartalmaz.

Keverési	arány:	 	6,25	-	6,75	liter	víz	25	kg	ragasztóhoz

Bedolgozhatósági	idô:	 2,5	-	3	óra

FOKOZOTT
IGÉNYBEVÉTELRE
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Kültérben Nedves
helyiségekben

Padlófûtéses
aljzatra Vízszigetelésre
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Felhasználható:	 	+	5°C	-	+	30°C	(alapfelület	és	a	levegô	hômérséklete)

Nyitott	idô:	 	kb.	20	perc

Megcsúszás:	 ≤	0,5	mm

Fugázható:	 24	óra	múlva	(fal),	48	óra	múlva	(padló)

Tapadószilárdság:	 ≥	1	N/mm2

Anyagszükséglet:	 	Kb.	2	–	3,5	kg	/	m2

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

KISZERELÉS
25	kg	papírzsákban.

TÁROLÁS
Eredeti,	jól	zárt	csomagolásban,	száraz,	hûvös	he	lyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az	elôírt	tárolás	mellett	a	gyártástól	számított	12	hó	napig.

HULLADÉKKEZELÉS
Csak	 a	 teljesen	 üres	 csomagolóanyag	 használható	 fel	 újra.		
A	megkötött	termékmaradványokat,	mint	ipari	hulladékot	a	ház-
tartási	hulladékhoz	hasonlóan	vagy	a	kereskedelmi	/	építkezési	
hulladékgyûjtô	konténerekben	kell	gyûjteni.	A	meg	nem	kötött	
termék	maradványt,	mint	veszélyes	hulladékot	kell	megsemmisí-
teni.	Az	Európai	hulladék	jegyzék	kód:	17	01	06.

Alkalmazástechnikai	tanácsadás:	
Tel.:	(+36-30)	919-2926

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A	termék	veszélyességére,	szállítására,	biztonságos	kezelésére	
vonatkozó	információk	a	Biztonsági	adatlapban	olvashatók.

Az	alkalmazás	megkezdése	elôtt	olvassa	el	a	biztonsági	adat-
lapot,	 hogy	 tájékozódjon	 a	 szükséges	 óvintézkedésekrôl	 és	
biztonsági	elôírásokról.	A	biztonsági	elôírásokat	mindig	be	kell	
tartani.

Henkel Magyarország Kft.
1113	Budapest,	Dávid	F.	u.6.,	
T.:	1-372-5555
www.ceresit.hu

A	megadott	információk	mellett	a	vonatkozó	szakmai	irányelve-
ket,	szabályozásokat,	valamint	szabványokat	(DIN)	is	figyelem-
be	kell	venni.	A	közölt	terméktulajdonságok	a	gyakorlati	
tapasztalatainkon	és	vizsgálatainkon	alapulnak.	Az	adatlapon	
nem	szereplô	alkalmazási	lehetôségek,	körülmények	esetén,	a	
kivitelezés	sikerességére	vonatkozóan	garanciát	nem	vállalunk.			
A	mûszaki	adatok	+23°C	és	50%	relatív	páratartalom	esetén	
érvényesek,	kivéve	ha	ezt	külön	jelezzük.		Ettôl	eltérô	körülmé-
nyek	esetén		gyorsabb	vagy	lassabb	kötésidôvel	kell	számolni.

A	közölt	információ,	különösen	a	termék	kezelésére	és	felhasz-
nálására	vonatkozóan,	szakmai	tapasztalatainkon	alapulnak.	
Az	anyagok	és	a	körülmények	változatossága	miatt,	valamint	
mivel	ezekre	nincs	hatásunk,	kifejezetten	javasoljuk	az		
alkalmazhatóságra	vonatkozó,	elôzetes	tesztek	elvégzését.		
Az	adatlap	tartalmára	vagy	szóbeli	közlésre	vonatkozóan	jogi	
felelôsségvállalásra	irányuló	igényt	nem	tudunk	elfogadni,		
kivéve	a	nekünk	felróható	súlyos	hanyagság	esetén.		
A	jelen	mûszaki	adatlap	hatálytalanít	minden	korábban		
kiadott	változatot.

1950
Henkel Srbija d.o.o.  

Bulevar Oslobodenja 383,  
11000 Beograd, Srbija
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EN 12004:2007+A1:2012 C2T
Fokozott	követelményû	cementtartalmú	habarcs,		

csökkentett	lecsúszással

Tűzveszélyesség	 E	osztály
Veszélyes	anyagok	 lásd	biztonsági
kibocsátása		 adatlap
Kezdeti	húzási	 
tapadószilárdság	 ≥	1	N/mm2

Ellenálló	képesség	
Húzási	tapadószilárdság	 
vízbe	merítés	után	 ≥	1	N/mm2

Húzási	tapadószilárdság	 
hevítéses	öregítés	után	 ≥	1	N/mm2

Húzási	tapadószilárdság	 
ciklikus	fagyasztás- 
olvasztás	után	 ≥	1	N/mm2

Lecsúszás	 ≤	0,5	mm


