
CERESIT IN 25 Cereglett
Univerzális beltéri kézi glettanyag 0-10 mm
Gipszes beltéri glettanyag falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére  
és simítására, 0-10  mm-es egyenetlenségek kijavítására egy rétegben.

JELLEMZÔI

• 0-10 mm rétegvastagság egyszeri felhordással

• erôs tapadás

• nagy korai szilárdság

• fehér

• repedésmentesen köt

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit IN 25 Cereglett alkalmas hagyományos 
vakolat és beton felületek kiegyenlítésére 
egyszeri felhordással 0-10 mm rétegvastagságig.  
A megszilárdult felület teljesen sima, fehér, 
mely diszperziós vagy szerves oldószer alapú 
festékekkel átfesthetô.  Csak beltérben, száraz 
helyen használható.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
Az alapfelületnek száraznak, szilárdnak, tisztának, 
valamint a leválást okozó anyagoktól mentesnek kell 
lennie. Nem megfelelô szilárdságú rétegeket el kell 
távolítani. Nedvszívó felületeket Ceresit Padlopon 
Diszperziós alapozóval le kell alapozni. 

ALKALMAZÁS
Az IN 25 Cereglettet tiszta, hideg vízbe kell 
önteni, majd fúrógépbe fogott keverôszárral 
csomómentes, homogén masszává kell keverni. 3-5 
perc múlva ismét keverjük át. A bekevert anyagot 
rozsdamentes szerszámmal hordjuk fel majd 
símitsuk el. Száradás után finom csiszolópapírral 
át lehet csiszolni a felületet.

FONTOS TUDNIVALÓK
A glettanyagot száraz körülmények között,  
+5°C–+30°C közötti hômérsékleten szabad 
felhordani. Az összes mûszaki adat 20°C 
hômérsékletre és 60% relatív páratartalomra 

vonatkozik. Ha a glettanyag szembe kerül, bô 
vízzel mossik ki, majd szükség esetén forduljunk 
orvoshoz.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:  gipsz, ásványi töltôanyagok,  

egyéb adalékok 

Porsûrûség: 1,1 kg/dm3 

Keverési arány:  kb. 0,5 l víz/1 kg por

Alkalmazható: + 5°C – +30°C közötti hômérsékleten

Fazékidô: 40 – 60 perc

Tapadószilárdság:    min. 0,8 N/mm2 

Hajlítószilárdság (28 nap): min. 2,0 N/mm2 

Hajlítószilárdság (28 nap): min. 6,0 N/mm2 

Száradási idô: kb. 1 nap/ 5 mm

Anyagszükséglet: kb. 0,6 – 1,2 kg/m2/mm  

A fenti adatok átlagos idôjárási viszonyokra (+23°C/50 % relatív 
páratartalom) vonatkoznak.
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KISZERELÉS
 5 kg és 20 kg-os paírzsákban.

TÁROLÁS
Száraz, hûvös helyen eredeti csomagolásban  
12 hónapig. Gyártási idôt lásd a csomagoláson 
(NN.HH.ÉÉÉÉ XXX, ahol N nap, H hónap, É év X 
sarzsszám)

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

FORGALMAZZA
Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest
Dávid Ferenc u. 6. 
Telefon: (1)-372-5555

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 Minôség a Mestereknek


