
CT 750
VISAGE Opál lakk
Dekoratív, opálos hatást eredményezô lakk bel- és kültéri alkalmazásra

JEllEmzôI

• a fény irányától függôen az adott szín opálos változatát 

eredményezi

• felhasználásra kész

• az idôjárás hatásainak ellenáll

• 2 színben kapható

AlkAlmAzáSI TErülET
A külsô és belsô térben is alkalmazható Ceresit CT 
750 lakk dekoratív védelmet nyújt épület homlokzatok, 
betonszerkezetek és belsô falfelületek számára. 
Felhordható ásványi felületekre (beton, cement vakolat, 
gipsz kötôanyagú felületek). Egyaránt alkalmazható régi és 
új épületek falazatán, valamint a Ceresit Ceretherm Visage, 
polisztirol táblás homlokzati hôszigetelô rendszer (ETICS-
THR) záró elemeként.
Felhordható hengerrel, ecsettel, szivaccsal vagy szórással.
A lakk alkalmazása különösen kisebb kiterjedésû, díszítô 
funkciójú részletek kialakítására javasolt.

A fElülET ElôkéSzíTéSE
A fogadó felület legyen sima, megfelelô szilárdságú, 
száraz por- és szennyezôdésmentes 4 CM%-nál kisebb 
nedvességtartalommal. 
A CT 750 felhordása elôtt a felületet színes akril, szilikát 
vagy szilikon festékkel kell lefesteni, amely hátteret biztosít 
a lakkrétegnek. (A festéket a mûszaki leírásban közölt 
utasításoknak megfelelôen kell alkalmazni.)
A vakolat nedvesség hatására károsodhat, ezért a 
tartós nedvességnek kitett helyiségeket, épületrészeket, 
elôzetesen vízszigeteléssel kell ellátni.

fElhOrdáS
Felhordás elôtt az edény tartalmát alaposan fel kell 
keverni alacsony fordulatszámú (max. 600 ford./perc) 
elektromos kézi keverôgéppel. Felhordás közben, az 
anyagot idônként újra, rövid ideig fel kell keverni. 
Kerülje a rozsdás tartályok vagy szerszámok alkalmazását. 

A lakkot 1 vagy 2 rétegben lehet felhordani, a kívánt 
hatás elérése érdekében. A felhordás kivitelezhetô 
egységes rétegvastagságban, de szabálytalanul, 
különféle irányokba, változó rétegvastagságú réteg 
kialakításával is.
A rétegek között 3-4 óra száradást kell biztosítani. 
A CT 750 felhordható ecsettel, hengerrel, vagy szórással.
A végsô megjelenés a használt szerszámtól, a lakk 
rétegvastagságától, a felület fajtájától, textúrájától és 
színétôl függ.
A kivitelezést falsíkonként vagy egybefüggô felületenként 
egy munkamenetben kell elvégezni, megegyezô gyártási 
számú anyaggal, ill. a különbözô szériaszámú anyagot 
össze lehet önteni, majd felkeverni.
A környezetet (ablak- és ajtótok, párkány, növényzet stb.) 
a lecsöppenô lakktól fóliával védeni kell.
Az esetleges friss szennyezôdések, valamint a  felhordást 
követôen a szerszámokról a lakk vízzel könnyen 
lemosható. 

fOnTOS TudnIVAlók
A festéket kizárólag +5°C és +25°C közötti környezeti és 
alapfelület hômérséklet esetén szabad felhordani (relatív 
páratartalom: < 80%). 
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Ne végezzünk vakolást tûzô napsütésben, szeles és esôs 
idôben, a felületet óvjuk a gyors száradástól. (A teljes 
száradásig állványháló alkalmazása javasolt.) 
A termékhez ne keverjen más pigmenteket, 
adalékszereket, vagy kötôanyagokat! 
Beltéri alkalmazás esetén, a felhordást követôen, a szag 
eltávozásáig a helyiséget szellôztetni kell.  
Óvakodjunk a lakk szembe- és bôrre kerülésétôl 
(védôkesztyû és szemüveg használata javasolt). 
Amennyiben mégis szembe kerül, bô vízzel ki kell mosni 
és orvosnak megmutatni! A terméket gyermekektôl 
elzárva kell tartani!

mûSzAkI AdATOk
Összetétel:   akril bázisú  vizes diszperzió.    

Sûrûség:           kb. 1,1 kg/dm3

Alkalmazható: +5°C  és +25°C között 

Esô ellen védeni kell: min. 24 óra 

Száradási idô: kb. 15 perc

Anyagszükséglet:  kb. 0,2 - 0,3 l/m2  
(a felület simaságától és szívóképességétôl függôen)

A közölt mûszaki adatok +20°C és 60% relatív páratartalom mellett 
érvényesek, ettôl eltérô körülmények jelentôsen befolyásolhatják a 
szilárdulási folyamatot.

kISzErEléS
 2 l-es mûanyag vödör.

TárOláS
Száraz, hûvös, fagymentes helyen.   

fElhASználhATó
Az elôírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12 
hónapig. Fagytól és a közvetlen napsugárzás hatásaitól 
óvni kell! 

EGyéb InfOrmáCIók
A jelen mûszaki adatlapban említett egyéb termékeket 
a leírásukban foglaltaknak megfelelôen kell alkalmazni.
A vödörben lévô, még fel nem használt festéket zárjuk le 
mûanyag tetôvel és minél elôbb használjuk fel. 
A Ceresit CT 750 lakk csak a termékismertetôben 
feltüntetett területeken alkalmazható. A göngyöleget 
csak akkor tegyük a hulladékgyûjtôbe, ha az teljesen 
üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.
 

ÉME szám:
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926, 0630/919-2918
 
Rendelkezésre álló színek:

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

African Glow (ecsettel felkenve 
Ceresit Colours of Nature® 
Kalahari 1 színre)

Világító vakolat – éjszakai hatás 
Arctic Glow (hengerrel felkenve 
Ceresit Colours of Nature® Etna 
1 színre)


