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 Finisajele executate cu plãci ceramice ºi piatrã naturalã sunt foarte rezistente ºi practi-
ce, dacã sunt fixate ºi rostuite corespunzãtor, rezistã pânã la 10 ani, asigurând interioarelor 
ºi construcþiilor un aspect estetic deosebit.
 Henkel România, producãtorul ºi importatorul mãrcii Ceresit, pune la dispoziþie o 
bogatã ºi complexã ofertã de sisteme, ale cãror elemente componente se armonizeazã per-
fect. Din prezenta broºurã, pe care am redactat-o astfel încât sã corespundã tuturor nevoilor, 
se pot afla mai multe informaþii tehnice despre aceste sisteme, despre sfera de aplicare a 
acestora ºi despre produsele care intrã în componenþa lor.
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 Istoria placãrilor ceramice

 Încã din anii 7000 î.e.n. se ardea argila pentru fabricarea obiectelor de larg consum. Arheologii au 
gãsit în Mesopotamia pardoseli mai vechi de 5000 de ani, din plãcuþe ceramice arse uniform. Din plãcuþe 
ceramice colorate cu adaos de alabastru, egiptenii au creat cele mai frumoase suprafeþe de mozaic.
 Mozaicurile de perete ºi pardosealã, create de cãtre romani dupã mileniul al II-lea î.e.n. pot fi 
admirate în multe muzee ºi ºantiere arheologice. 
 Senzaþia plãcutã de rãcoare pe care o oferã o pardosealã din ceramicã este cunoscutã deja în 
Orient de mii de ani. Îndeosebi popoarele arabice au ajuns la rezultate uimitoare în acest domeniu. Tot ei 
au fost cei care au adus în Europa de Sud tehnica producerii ºi aplicãrii de plãci ceramice pe pat gros de 
mortar. Mai exact, plãcile erau aºezate pe un strat gros de mortar semiumed.
 Începând cu anul 1950 a fost adusã din America în Europa o nouã tehnicã de lipire a placajelor 
ceramice. Noua tehnicã foloseºte un mortar adeziv care se aplicã în strat subþire, numitã ºi metoda ‘’în pat 
subþire’’.

 Tehnica de lipire utilizatã astãzi se deosebeºte complet de tehnica iniþialã de aplicare a plãcilor. În 
trecut, plãcile se montau pe suprafeþe de bazã denivelate, însã orizontale. Denivelãrile erau egalizate prin 
grosimea mortarului. Suprafeþele de bazã puse la dispoziþie erau: zidãrie, beton, ºapã.
 Astãzi, se pot aplica dale ºi plãci pe orice suprafaþã, dacã aceasta este netedã, lipsitã de contracþii 
ºi rezistentã.
 Aceastã metodã conferã o aplicare mult mai uºoarã decât vechea metodã, nu numai prin fap-
tul cã foloseºte o cantitate mai micã de material, ci ºi prin faptul cã plãcile ceramice nu mai trebuie 
îmbibate în apã.
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 Tipuri de plãci ceramice

 Tipuri de aplicaþii cu plãci ceramice
 În cadrul unei clãdiri, aplicaþiile diferã de la caz la caz, ºi de aceea existã o multitudine de produse 
ºi sisteme care se muleazã în funcþie de nevoi.
 Pentru a face o alegere corectã, întotdeauna trebuie luate în calcul câteva aspecte deosebit de 
importante care influenþeazã substanþial calitatea finalã a placãrii. Cele mai importante de menþionat sunt:
	 •	tipul	plãcilor	ceramice
	 •	tipul	suprafeþei	suport
	 •	condiþiile	de	exploatare

 Grupe de plãci ceramice
 În funcþie de destinaþia încãperii ºi de modul în care sunt montate (de aspectul final) se poate deosebi 
o multitudine de tipuri ºi modele. Ele pot fi folosite pentru locuinþe, clãdiri de birouri, sãli de restaurante, zone 
industriale, piscine etc.
 Însã cele mai importante caracteristici care deosebesc plãcile ceramice sunt duritatea ºi absorbþia 
de apã.
 În funcþie de solicitãrile mecanice finale la care este supusã pardoseala, se pot alege plãci cu 
rezistenþã mai mare sau mai micã. De regulã, plãcile cele mai rezistente sunt plãcile porþelanate care au o 
absorbþie foarte micã, aproape de zero.

 Absorbþia de apã este un factor cu rol decisiv în alegerea mortarului adeziv pentru lipire. Indicele 
de absorbþie se noteazã cu litera ‘’E’’ ºi trebuie sã fie marcat pe cutia de plãci ceramice. În funcþie de gradul 
de absorbþie, plãcile ceramice pot fi:

 plãci cu absorbþie redusã - grupa I, E < 3%

 plãci cu absorbþie medie - grupa II, 3% < E < 10%

 plãci cu absorbþie mare - grupa III,  E>10%
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  Plãcile ceramice cu absorbþie redusã (grupa I, E<3%), numite ºi plãci porþelanate, 
sunt arse la temperaturi de pânã la 1250°C. Au absorbþia mai micã de 0.5%, câteodatã chiar mai  
micã de 0.3%.
 Se caracterizeazã prin duritate foarte mare ºi porozitate redusã a suprafeþei. Se recomandã ca 
aceste plãci sã fie lipite cu adezivi flexibili, care asigurã aderenþã chimicã atât la suport cât ºi la placã.

 Plãcile ceramice cu absorbþie medie (grupa II,  3% < E < 10%) sunt plãcile glazurate sau 
acoperite cu o peliculã impermeabilã sau poroasã. 
 Sunt acele plãci de tip Terracotta sau plãci de gresie normalã utilizate în mod frecvent. Grupa II este 
împãrþitã în:
 - grupa IIa 3%<E< 6%
 - grupa IIb 6%<E<10%

 Plãcile ceramice cu absorbþie ridicatã (grupa III, E > 10%) sunt plãcile glazurate pentru uz 
interior, plãcile de faianþã glazurate pentru pereþi. 
 La acest tip de plãci volumul porilor este de aprox. 20 – 30%, ceea ce exclude rezistenþa la îngheþ. 
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 Importanþa suprafeþei suport

 În funcþie de sistemul constructiv al fiecãrei clãdiri, suprafaþa suport poate fi alcãtuitã în mod diferit. 
Pot fi suporturi rigide, suporturi cu posibilitãþi de deformare, pardoseli flotante, pardoseli încãlzite.
 Toate acestea trebuie tratate diferit pentru a obþine rezultatele scontate.
 Când alegem sistemul de placare trebuie sã þinem cont de urmãtoarea clasificare:
	 •	Suprafeþe	suport	absorbante.	 În	aceastã	categorie	se	 încadreazã	suprafeþele	suport	 rigide	din	
beton, ºapele, tencuielile tradiþionale. 
	 •	Suprafeþe	suport	neabsorbante.	În	aceastã	categorie	se	încadreazã	suprafeþele	suport	rigide	cum	
ar fi mozaicul, placãrile ceramice anterioare, suprafeþele neabsorbante.
	 •	Suprafeþe	critice	cum	ar	fi	ºape	cu	resturi	de	adeziv,	plãci	ceramice	glazurate,	plãci	de	PAL	(OSB),	
pardoseli încãlzite ºi toate celelalte suporturi flexibile cu posibilitãþi de deformare.
 O pardosealã acoperitã cu plãci ceramice trebuie ca, pe lângã rolul estetic, sã îndeplineascã ºi 
condiþia de funcþionalitate. De aceea, când se alege sistemul de placare, trebuie sã se þinã cont de solicitãrile 
finale ale suprafeþei suport, mai exact de condiþiile de exploatare.

 În cazul unei pardoseli se pot deosebi urmãtoarele tipuri de solicitãri, ºi anume: 
	 •	Solicitãri	mecanice:	transpaleþi,	stivuitoare,	scaune	cu	rotile,	ºocuri	mecanice,	trafic	intens.
	 •	Solicitãri	chimice:	acizi,	leºii,	uleiuri,	grãsimi,	dizolvanþi,	lacuri,	substanþe	de	curãþare.
	 •	Solicitãri	la	umezealã:	bãi,	bucãtãrii	private,	bucãtãrii	publice,	piscine,	balcoane,	terase,	logii.
	 •	Solicitãri	termice:	diferenþe	mari	de	temperaturã,	pardoseli	încãlzite,	temperaturi	ridicate,	
                temperaturi joase.
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 Tehnologia de aplicare a plãcilor ceramice

 Aplicarea plãcilor ceramice în pat subþire presupune lipirea plãcilor pe suprafaþa suport cu ajutorul 
unui adeziv aplicat într-un strat de max. 15 mm. Pentru a realiza un placaj ceramic de calitate trebuie urmaþi 
8 paºi foarte importanþi:

             1. Observare generalã
             2. Aflarea detaliilor
             3. Testare
             4. Mãsurare
             5. Analizarea situaþiei
             6. Pregãtire (Etanºare)
             7. Amorsare
             8. Placare

 Cauzele deteriorãrii, chiar ºi celor mai bune pardoseli realizate cu plãci de gresie sau piatrã, pot fi 
problemele cu suprafaþa de aplicare. Pentru a evita surprizele neplãcute, trebuie sã avem grijã ca suprafaþa 
de aplicare sã fie rezistentã, curatã ºi uscatã.

 1. Observarea generalã – în urma unei analize vizuale la faþa locului se pot observa rosturi sau fisuri 
în suprafaþã, urme de praf, murdãrie, eflorescenþe, strat superficial de lapte de ciment. Observarea generalã 
a suprafeþei furnizeazã informaþii utile în tratarea ulterioarã a acesteia.

 Pentru a obþine suprafeþe rezistente, solide, care sã asigu-
re o bunã aderare a plãcilor ceramice, trebuie îndepãrtate de pe 
suprafaþa de aplicare toate impuritãþile care ar putea reduce gra-
dul de aderenþã ºi mai ales laptele de ciment. În cazul în care pe 
suprafaþa de aplicare existã praf sau alte impuritãþi, este suficient ca 
acestea sã fie aspirate sau mãturate. Alte suprafeþe, ca de exemplu 
tencuiala, necesitã ºlefuire, decapare sau ciocãnire.
 Deosebit de dificilã este prelucrarea podelelor monolite,
care au fost sclivisite în faza de execuþie. Pe aceste suprafeþe poate 
apãrea un strat subþire, dur, care mai târziu se desprinde împreunã 

cu plãcile aplicate de restul suprafeþei. Acest strat subþire trebuie curãþat, iar în cazul straturilor mai groase 
se recomandã ºlefuirea sau frezarea suprafeþei. 
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 Eflorescenþele sunt petele sau depozitele cristaline de sãruri alcalino-pãmântoase care pot apãrea pe 
suprafeþele destinate aplicãrii plãcilor ceramice. De multe ori, în cursul procesului de cristalizare a sãrurilor, 
se poate ajunge la o mãrire a volumului acestora. Astfel, plãcile ceramice se desprind de pe suprafaþã. Pen-
tru a împiedica formarea eflorescenþelor, trebuie mai întâi eliminate sursele de producere a umezelii ºi apoi 
renovatã suprafaþa cu tencuialã, curãþând sãrurile.

 2. Aflarea detaliilor – de foarte multe ori, o simplã 
întrebare poate oferi mai multe informaþii decât o serie întreagã 
de teste ºi mãsurãtori. Se pot afla detalii despre vârsta unui beton, 
a unei ºape sau tencuieli, despre modul de turnare a suprafeþei ºi 
eventualele fisuri, anume contracþii, solicitãri interne ale materialu-
lui.
 Pe podelele monolite cu o grosime de 4 cm, din cauza 
contractãrii ºi umezelii suprafeþei, se pot aplica plãci cerami-
ce dupã 28 de zile de maturare. Practic însã, acest lucru nu se 
întâmplã prea des, deoarece clientul doreºte finalizarea cât mai 
rapidã a lucrãrilor. În acest caz, executantul trebuie sã procede-
ze cu mare atenþie ºi sã mãsoare nivelul umiditãþii, întocmind un 
proces verbal de constatare. Dacã rezultatul acestor mãsurãtori 
trezeºte îndoieli, trebuie sã aºtepte pânã când se atinge valoarea 
normalã.

 3. Testarea suprafeþei suport - înseamnã evaluarea 
calitativã a suprafeþei.
 Presupune folosirea unor diferite metode pentru a verifica 
rezistenþa la zgâriere, aderenþa, rezistenþa la compresiune.
 Suprafaþa pe care se fixeazã plãcile trebuie sã fie 
rezistentã, fãrã sã prezinte riscul exfolierii. În acest caz se face un 
test simplu prin lovirea cu ciocanul. Un sunet surd aratã cã în locul 
respectiv tencuiala sau plãcile existente sunt dezlipite ºi trebuie îndepãrtate. Dacã tencuiala este crãpatã ºi 
are bãºici, trebuie îndepãrtatã ºi refãcutã. 
 Aderenþa straturilor de vopsea de ulei ºi de emulsii se poate verifica cu lama ºi cu ajutorul unei benzi 
adezive. Dacã vopseaua se desprinde, atunci trebuie îndepãrtatã manual. 
 Acoperirile cu tapet sau straturile de vopsea care, din cauza umezelii, sunt înmuiate, trebuie uscate 
ºi curãþate.



Lãrgirea fisurilor
Crestarea transversalã

Umplerea fisurilor cu rãºinã 
epoxidicã
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 4. Mãsurarea suprafeþei suport - înseamnã evalua-
rea cantitativã a parametrilor suprafeþei suport.
 În urma mãsurãrii se pot determina valori ale umiditãþii, ale 
rezistenþei la întindere ºi compresiune, precum ºi ale gradului de 
nivelare.
 Una dintre cele mai importante mãsurãtori care se fac la o 
suprafaþã suport este mãsurarea umiditãþii. Aceasta se poate face în 
mai multe feluri, folosind metode distructive (metoda cu carbid CM)  
sau nedistructive (metoda câmpului electromagnetic).
 Mãsurarea umiditãþii este foarte importantã deoarece 
oferã informaþii despre momentul în care se poate efectua placarea.

 Ca exemplu, suprafeþele pe bazã de ciment pot fi acoperite numai în momentul în care umiditatea 
este de cca. 5%.
 În cazul fixãrii plãcilor ceramice pe un strat subþire de mortar adeziv, trebuie verificat dacã suprafaþa 
de aplicare este egalã (se mãsoarã diferenþele cu un dreptar, pe o lungime de 2 m) ºi dacã a fost realizatã 
înclinaþia proiectatã corespunzãtoare (de exemplu, în cazul balcoanelor ºi teraselor). În cazul în care este 
necesar, suprafaþa trebuie nivelatã prin tencuire, prin turnarea unui strat de ºapã autonivelantã sau printr-o 
acþiune similarã.

 5. Analizarea situaþiei - dacã toþi paºii de mai sus sunt respectaþi, 
iar valorile obþinute în urma mãsurãtorilor corespund cu cerinþele de rigoare, 
atunci se poate trece la pregãtirea efectivã a suprafeþei suport. 

 6. Pregãtire - toate suprafeþele trebuie sã fie în aºa fel pregãtite 
încât sã poatã suporta pe o perioadã lungã de timp finisajele ulterioare, 
respectiv plãcile ceramice. Acestea trebuie sã aibã capacitate portantã, cu 
absorbþie redusã, sã fie desprãfuite, uscate, plane, fãrã substanþe antiaderente 
ºi fãrã fisuri.
 În cazul suprafeþelor fisurate, înainte de a se trece la alte operaþiuni, acestea trebuie reparate în 
totalitate. Pentru reparare existã o tehnologie anume, care foloseºte materiale de umplere pe bazã de rãºini 
epoxidice.
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 În cazul spaþiilor umede, atât la interior, cât ºi la exterior, înainte de efectuarea placãrii, se impune 
etanºarea corespunzãtoare a suprafeþelor.
 În cabinele de duº, la chiuvete, cãzi, pe pardoselile încãperilor umede, unde existã pericol de umezi-
re, trebuie sã se prevadã o hidroizolaþie. Realizarea corectã a unei hidroizolaþii sub placãri este prezentatã 
începând cu pagina 39.

 Sistemul PCC Ceresit  
 Protejeazã ºi reparã structurile din beton ºi beton armat
	 Betonul	ºi	betonul	armat	sunt	considerate	a	fi	cele	mai	populare	ºi	solide	materiale	de	construcþii	
în prezent, fiind folosite ºi sub plãcile de pe balcoane, terase, piscine ºi multe alte structuri. Totuºi, factorii 
atmosferici agresivi (ex. ploi, îngheþ sau substanþe chimice din aer), combinaþi cu calitatea slabã a betonului 
ºi defectele structurale, pot cauza în timp deteriorãri severe ale structurilor de beton, în special pentru acelea 
care nu sunt protejate de sisteme de hidroizolaþie. Aceste deteriorãri pot fi însã reparate cu succes. 

 Ceresit oferã acum sistemul PCC (Beton din Ciment Polimerizat) în scopul dublu de 
a proteja ºi repara structurile din beton ºi beton armat. Produsele din acest sistem oferã 
urmãtoarele avantaje principale:  
	 •	compatibilitatea	cu	beton	cu	rezistenþa	slabã	la	compresiune	–	peste	C	12/15	(B	15)
	 •	lucrabilitate	foarte	bunã	
	 •	aplicare	rapidã	–	perioade	scurte	de	timp	între	aplicarea	diverselor	produse.

 Sistemul Ceresit PCC este destinat reparãrii fisurilor ºi denivelãrilor, reprofilãrii diverselor elemente 
de beton precum ºi efectuãrii diverselor reparaþii la structurile de beton armat. Permite repararea structurilor 
de beton chiar ºi când acestea au fost grav avariate datoritã exploatãrii sau sub influenþa factorilor mecanici 
sau agenþilor chimici. Este potrivit pentru repararea urmãtoarelor tipuri de structuri în construcþii: balcoane, 
pasaje,	jgheaburi	(ºanţuri)	de	beton	armat,	tavane	etc.	De	asemenea,	poate	fi	utilizat	la	repararea	elemen-
telor de construcþii cum ar fi rezervoare din beton sau din beton armat, inclusiv staþii de tratare a apei, ape-
ducte, panouri multistrat, structuri în cadre, structuri monolitice (inclusiv piscine realizate din beton armat), 
ºeminee, camere frigorifice.

Umplerea fisurilor 
cu rãºinã epoxidicã

Presãrarea de nisip 
de quartz
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 Produsele din cadrul sistemului Ceresit PCC sunt rezis-
tente la condiþiile meteo, la sãruri ºi la reacþiile provo-
cate de fenomenul de îngheþ-dezgheþ al armãturilor de 
oþel. Au rezistenþã bunã la apã ºi în acelaºi timp sunt 
permeabile la trecerea vaporilor. Nu sunt influenþate 
negativ de procesul de carbonatare a armãturii ºi de 
aceea contribuie semnificativ la extinderea duratei de 
viaþa a construcþiei. A nu se utiliza la repararea beto-
nului uºor. 

 În afarã de faptul cã oferã o bunã rezistenþã la apã 
ºi o bunã permeabilitate la difuzia vaporilor, acestea 
acþioneazã ºi ca barierã împotriva carbonatãrii ºi ast-
fel ajutã la prelungirea duratei de viaþã a structurilor. 
În plus, produsele de umplere – mortar CD 25 pen-
tru straturi subþiri, mortar CD 26 pentru straturi groa-
se – pot fi aplicate prin pulverizare, folosind metoda 
uscatã (beton torcretat). 

DATE TEHNICE
•	Dimensiunea granulelor: 0÷0,5 mm
•	Proporþia amestecului: aprox. 5 l apã la 25 kg
•	Consum: aprox. 1,5 kg/m2/1 mm grosime
•	Timp de maturare: aprox. 3 minute
•	Timp de punere în operã: aprox. 50 minute
•	Temperatura de aplicare: + 5°C pânã la +30°C
•	Rezistenþã la temperaturã: de la -50 pânã la +70°C
•	Rezistenþã la ploaie: dupã aproximativ 24 ore

CARACTERISTICI
•	contracþii scãzute
•	pentru interior ºi exterior
•	impermeabil
•	rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la agenþii  
 chimici emanaþi de cãtre armãturile        
 de oþel
•	întãrire rapidã
•	hidrofobic
•	mineral
•	modificat cu polimeri
•	monocomponent
•	lucrabilitate foarte bunã

Material de reparaþii ale betonului pentru umplerea golurilor de pânã la 5 mm.
Mortar predozat pe bazã de ciment pentru nivelarea suporturilor de beton.
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Protecþie anticorozivã mineralã, monocomponenta ºi mortar de contact „2 în 1”
Mortar de protecþie pentru otel ºi suprafeþe de beton.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE

•	contracþii scãzute
•	pentru interior ºi exterior
•	impermeabil
•	rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la agenþii  
 chimici emanaþi de cãtre armãturile de  
 oþel
•	întãrire rapidã
•	hidrofobic
•	armat cu fibre
•	mineral
•	modificat cu polimeri
•	monocomponent
•	lucrabilitate foarte bunã
•	pentru aplicare manualã sau mecanicã

•	contracþii scãzute
•	pentru interior ºi exterior
•	impermeabil
•	rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la agenþii  
 chimici emanaþi de cãtre armãturile de  
 oþel
•	întãrire rapidã
•	hidrofobic
•	armat cu fibre
•	mineral
•	modificat cu polimeri
•	monocomponent
•	lucrabilitate foarte bunã
•	pentru aplicare manualã sau mecanicã

•	protejeaza armãturile ºi asigurã un  
 strat de contact monocomponent   
 mineral
•	aderenþã foarte bunã pe metal ºi pe  
 beton
•	conþine inhibitori de coroziune
•	impermeabil
•	rezistent la îngheþ-dezgheþ ºi la agenþii  
 chimici emanaþi de cãtre armãturile de  
 oþel pentru interior ºi exterior
•	modificat cu polimeri
•	aplicare uºoarã atât pe suprafeþe   
 orizontale cât ºi pe suprafeþe verticale

•	Dimensiunea granulelor: 0÷0,5 mm
•	Proporþia amestecului: aprox. 5 l apã la 25 kg
•	Consum: aprox. 2 kg/m2/1 mm grosime
•	Timp de maturare: aprox. 3 minute
•	Timp de punere în operã: aprox. 30 minute
•	Temperatura de aplicare: +5°C pânã la +30°C
•	Rezistenþã la temperaturã: de la -50 °C pânã la +70°C
•	Rezistenþã la ploaie: dupã aproximativ 24 ore

Mortar de reparaþii pentru beton, cu granulaþie mare pentru grosimi de la 30 mm la 100 mm.
Mortar pe bazã de ciment pentru aplicare în strat gros.

CARACTERISTICI DATE TEHNICE
•	Dimensiunea granulelor: 0÷0,5 mm
•	Proporþia amestecului: aprox. 3-3,2 l apã la 25 kg
•	Consum: aprox. 2 kg/m2/1 mm grosime
•	Timp de maturare: aprox. 3 minute
•	Timp de punere în operã: aprox. 30 minute
•	Temperatura de aplicare: + 5°C pânã la +30°C
•	Rezistenþã la temperaturã: de la -50°C pânã la +70°C
•	Rezistenþã la ploaie: dupã aproximativ 24 ore

•	Dimensiunea granulelor: 0÷0,8 mm
•	Proporþia amestecului: aprox. 6,75 l apã la 25 kg
•	Consum:     
    strat anticoroziv: aprox. 2 kg/m2/2 straturi cu  
   grosimea totalã de 1 mm;   
 strat de contact : aprox. 5 kg/m2, consumul   
     poate fi diferit în funcþie de gradul de  
  finisare al suprafeþei ºi de denivelari.
•	Timp de punere în operã: aprox. 60 minute
•	Temperatura de aplicare: + 5°C pânã la +30°C
•	Rezistenþã la temperatura: de la -50°C pânã  
 la +70°C

Mortar fin de reparaþie a betonului pentru grosimi de la 5 la 30 mm.
Mortar pe bazã de ciment pentru straturi subþri.



Suporturi
Neabsorbante

(critice)

Suporturi
absorbante

Suporturi
deosebit de
absorbante

Podea monolitãPodea monolitã
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 7. Amorsarea - amorsarea suprafeþei are întotdeauna rezultate pozitive. Adezivul pentru plãci 
ceramice dã rezultatele ideale numai atunci când suprafaþa de aplicare are calitatea corespunzãtoare. Din 
pãcate, majoritatea suprafeþelor de aplicare sunt departe de a fi ideale. Fãcând abstracþie de impuritãþi, o 
problemã poate fi pulberea constituitã de moleculele suprafeþei, iar o alta o suprafaþã prea impregnatã. De 
aceea, suprafaþa de aplicare trebuie grunduitã, acest lucru având ca efect:
	 •	legarea	prafului
	 •	reducerea	absorbþiei
	 •	întãrirea	suprafeþei	de	aplicare
	 •	obþinerea	unei	aderenþe	mai	bune

 8. Placarea ºi chituirea - înainte de a începe placarea, trebuie sã alegem materialele ºi sculele 
de lucru corespunzãtoare.
 În ceea ce priveºte alegerea materialelor cu care se va executa placarea, cel mai important mate-
rial este adezivul. Când alegem un adeziv pentru placãri ceramice trebuie sã þinem cont de tipul suprafeþei 
suport, de tipul plãcilor ceramice ºi de condiþiile de exploatare.
 În funcþie de tipul plãcilor montate ºi de tipul de adeziv se aleg ºi sculele de lucru.
 Pregãtirea adezivului trebuie sã se facã conform specificaþiilor de pe ambalaj, iar omogenizarea în 
mod obligatoriu cu ajutorul unui mixer electric.
 În cazul în care adezivul nu este omogenizat corespunzãtor, riscul este ca 50% din proprietãþile de 
lipire sã se piardã.



Mãrime placã Danturã mistrie

pânã la 10 cm 4 mm

pânã la 20 cm 6 mm

pânã la 25 cm 8 mm

pânã la 35 cm 10 mm 

0,6 kg 25 kg 85 kg

5x5 cm 30x30 cm 60x60 cm
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 Tehnologia de placare în pat subþire presupune întinderea uniformã a 
adezivului pe suprafaþã cu ajutorul unei mistrii zimþate. Vârfurile dinþilor trebuie sã 
atingã suportul, iar mistria trebuie þinutã oblic. Dupã aceea, materialul se întinde 
în mod egal pe toatã suprafaþa. Mãrimea dinþilor mistriei se alege în funcþie de 
mãrimea plãcilor. Alegerea corectã: consistenþa ºi dimensiunea dinþilor mistriei 
fac în aºa fel încât plãcile sã nu se deplaseze în plan orizontal, iar mortarul (ade-
zivul) sã acopere minim 65% din suprafaþa interioarã a plãcii. Dacã nu este aºa, 
trebuie aleasã o mistrie cu dinþii mai mari.

 Adezivul trebuie aplicat dintr-o singurã miºcare pe o suprafaþã nu mai mare 
de 1 mp. Plãcile se pot aplica, dacã mortarul întins se lipeºte de mânã la atingere. 
 Placa se aºazã între plãcile alãturate, se apasã ºi se pãstreazã lãþimea 
rosturilor. Utilizarea crucilor de distanþare nu este necesarã, dar uºureazã men-
þinerea rosturilor egale. Se recomandã ca plãcile mai mari sã fie apãsate cu 
un ciocan de cauciuc. Pentru câteva minute încã se mai poate corecta poziþia 
plãcilor, dar trebuie evitatã umplerea rosturilor cu adeziv.

 Pe terase, balcoane ºi acolo unde plãcile sunt supuse unui mediu umed, 
trebuie sã aplicãm adeziv ºi pe spatele plãcilor. Aceastã metodã trebuie aplicatã 
întotdeauna la fixarea plãcilor din marmurã sau din alte roci cu cristale mari. 
În acest caz, adezivul acoperã 100% din suprafaþa interioarã a plãcii. Dupã 
ce adezivul se întãreºte în totalitate, se îndepãrteazã surplusul de material ºi 
distanþierele.
 Un factor deosebit de important în cazul placãrii este forþa de apãsare 
asupra plãcii. Aceasta depinde direct proporþional de mãrimea plãcii.

 În funcþie de mãrimea plãcii, dar ºi pentru a avea o acoperire corespunzãtoare cu adeziv pe spatele 
acesteia, este foarte important ca mistria de aplicare sã se aleagã corespunzãtor.
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 De regulã, plãcile ceramice nu sunt montate una lângã cealaltã, ci se monteazã lãsându-se un spaþiu 
între ele numit rost. Mãrimea rostului este aleasã în funcþie de tipul plãcilor ºi bineînþeles de dorinþele benefi-
ciarului.
 Rosturile plãcilor trebuie umplute, chituite cu material special numit chit de rosturi.
 Înainte de chituire trebuie verificat dacã pigmentul liantului nu pãteazã permanent suprafaþa plãcilor. 
Acest lucru trebuie verificat în special la plãcile neglazurate, lustruite, din gresie. 

 Chituirea se face dupã trecerea intervalului de timp recomandat în instrucþiunile de utilizare ale ma-
terialului pentru fixarea plãcilor, atunci când este uscat. Mai întâi, se îndepãrteazã resturile de adeziv dintre 
plãci. În cazul în care rosturile sunt din praf de ciment, suprafaþa plãcilor trebuie umezitã cu un burete înmuiat 
în apã ºi bine stors. 

 Chitul de rosturi se toarnã într-o cantitate de apã rece, curatã, conform instrucþiunilor de pe ambalaj 
ºi se amestecã pânã la obþinerea unei mase fãrã cocoloaºe. Nu se folosesc recipiente sau instrumente rugi-
nite. Materialul obþinut trebuie utilizat în intervalul de timp recomandat.

 Chituirea se face folosind o mistrie cu burete cauciucat, cu ajutorul cãreia se aplicã mortarul pe 
suprafaþa plãcilor, mai întâi cu o miºcare dreaptã, spre marginea plãcilor, iar apoi cu o miºcare oblicã. 
Mortarurile cu o consistenþã lichidã pot umple corect rosturile.
 Rosturile abia chituite se finiseazã cu ajutorul unui burete umed. În cazul rosturilor late, frecarea 
prea intensã poate duce la îndepãrtarea agregatelor ºi la apariþia unor rugozitãþi. Finisarea se face dupã  
cca. 10 minute.

 Resturile uscate de mortar de pe plãcile rostuite se îndepãrteazã cu o cârpã moale, uscatã.



adâncime

Lãþime rost (mm) Adâncime (mm)

6 6

8 8

10 10

15 8

20 10

25 12

30 15

35 18
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 Muchiile, colþurile, precum ºi îmbinãrile cu obiectele sanitare trebuie umplute cu silicon Ceresit CS 25. 
Înainte de aplicarea siliconului, rosturile trebuie sã fie bine curãþate ºi uscate. Rosturile pot fi acoperite dupã 
aceea cu bandã autoadezivã de hârtie, care protejeazã mai ales plãcile neglazurate.

 Pardoselile întinse (mai mari de 36 mp) trebuie prevãzute cu rosturi de dilataþie. La rosturile de 
dilataþie se va folosi mastic flexibil sau profile speciale. 
 Rostul de dilataþie trebuie astfel alcãtuit încât sã se evite aderenþa pe 3 laturi. Rostul trebuie construit 
ºi dimensionat corespunzãtor.

 Multe reclamaþii apar datoritã dimensiunii greºite a rostului. 
            Lãþimea rostului trebuie sã fie între 10 ºi 35 mm.  
 Regula: < 10 mm lãþime .......... raport l:h =1:1
   > 10 mm lãþime .......... raport l:h =2:1



Produse pentru placãri ceramice
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 În cadrul unei clãdiri, fie de locuit, cu destinaþie publicã sau industrialã, se pot întâlni 
diverse condiþii specifice care necesitã utilizarea de produse pentru placãri diferite.
 Chiar dacã existã diferite tipuri de plãci ceramice, de suprafeþe suport sau de condiþii 
de exploatare în activitatea zilnicã, aplicatorul de plãci ceramice lucreazã cu o gamã 
diversificatã de produse pentru placãri.
 În paginile urmãtoare sunt descrise produsele pentru placãri ceramice, clasificarea 
acestora, precum ºi gruparea acestora în sisteme complete de lucru care acoperã toate tipu-
rile de aplicaþii ale placajelor ceramice în cadrul unei clãdiri.



  Rãºini
epoxidice

Adeziv pe bazã 
de dispersie

Mortar adeziv 
flexibil

Adeziv epoxidic 
cu ciment

Adeziv standard 
flexibilizat ulterior

DispersiiCiment
(lianþi hidraulici)

Materiale 
de umplere

Rãºini 
sintetice

Mortar adeziv 
standard

Modificatori
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 Adezivii pentru plãci ceramice

 Definiþie
Rolul unui adeziv este acela de a asigura o legãturã durabilã între suprafaþa suport ºi plãcile ceramice.

 Clasificare
Mortarul adeziv este un amestec, de obicei pe bazã de ciment, compus din liant, de regulã ciment, nisip, 
modificatori ºi rãºini sintetice. În funcþie de compoziþie, adezivii pot fi: 
	 •	adezivi	pe	bazã	de	ciment
	 •	adezivi	pe	bazã	de	dispersie
	 •	adezivi	pe	bazã	de	rãºini	epoxidice	
În figura de mai jos este prezentatã schematizat clasificarea adezivilor în funcþie de compoziþia acestora.

 Standarde de referinþã

 Toþi adezivii pentru plãci ceramice, indiferent de compoziþia lor, trebuie sã se supunã anumitor norme. 
 Pânã în prezent, normele referitoare la mortarurile adezive pentru plãci stabileau numai parametrii 
minimi pe care trebuie sã-i îndeplineascã mortarurile adezive. Norma armonizatã, adicã Norma Europeanã, 
defineºte nu numai condiþiile de bazã pe care trebuie sã le îndeplineascã mortarurile adezive, ci ºi condiþiile 
facultative în componenþa cãrora intrã cerinþele speciale ºi cerinþele suplimentare. În baza cercetãrilor efec-
tuate pentru aceste cerinþe, mortarurile adezive pot fi calificate în conformitate cu clasificarea datã în norma 
armonizatã SR-EN 12004:2008.
 Aceastã normã defineºte valorile de exploatare cerute pentru adezivi pe bazã de ciment, dispersie 
ºi rãºini epoxidice.

 Compania Henkel România ºi-a marcat produsele în conformitate cu norma SR-EN 12004:2008 
referitoare la produsele pentru placãri ceramice. Acest lucru înseamnã cã adezivii Ceresit sunt conformi cu 
noua Normã Europeanã ºi îndeplinesc toate condiþiile acestei norme cu privire la clasa din care fac parte 
mortarurile adezive respective. Adezivii pentru plãci ceramice Ceresit au certificarea de conformitate cu 
norma europeanã armonizatã SR-EN 12004:2008.
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 Marcarea adezivilor pentru plãci ceramice în conformitate cu 
SR-EN	12004:2008
	 •	Clasificãri	ºi	abrevieri	
C - Cementitious adhesives. Adezivi pe bazã de ciment
D - Dispersion adhesives. Adezivi pe bazã de dispersie
R - Reactive resin adhesives. Adezivi pe bazã de rãºini epoxidice
	 •	Aceste	clase	prezintã	urmãtorii	indicativi:
1 - adezivi cu întãrire normalã; 2 - adezivi cu parametri îmbunãtãþiþi
F - adezivi cu întãrire rapidã; T - adezivi cu alunecare redusã
E - adezivi cu timp deschis mare

	 Cerinþele	standardului	SR-EN	12004:2008:
Caracteristici de bazã
Adezivi cu întãrire normalã (indicativ ‘’1’’):
•	Aderenþa	iniþialã:	0,5	N/mm2

•	Aderenþa	dupã	cicluri	îngheþ-dezgheþ:	0,5	N/mm2

•	Timp	deschis:	20	min;	Aderenþa	în	cadrul	timpului	deschis:	0,5	N/mm2

Caracteristici opþionale
Adezivi cu întãrire rapidã (indicativ ‘’F’’):
•	Aderenþa	dupã	un	timp	de	max.	24	h:	0,5	N/mm2

•	Aderenþa	dupã	cicluri	îngheþ-dezgheþ:	0,5	N/mm2

•	Timp	deschis:	10	min;	Aderenþa	în	cadrul	timpului	deschis:	0,5	N/mm2

Caracteristici speciale 
Adezivi cu alunecare redusã (indicativ ‘’T’’):      
•	Alunecare:	<	0,5	mm

Caracteristici suplimentare 
Adezivi cu parametri îmbunãtãþiþi (indicativ ‘’2’’): 
•	Aderenþa	iniþialã	ridicatã:	1	N/mm2

•	Aderenþa	iniþialã	dupã	imersare	în	apã:	1	N/mm2

•	Aderenþa	dupã	cicluri	îngheþ-dezgheþ:	1	N/mm2

Caracteristici suplimentare 
Adezivi cu timp deschis mare (indicativ ‘’E’’):       
•	Timp	deschis	extins:	30	min;	Aderenþa	în	cadrul	timpului	deschis:	0,5	N/mm2

 Flexibilitatea adezivilor
Flexibilitatea face referire la capacitatea de deformaþie transversalã a adezivilor 
ºi este definitã de standardul SR EN 12002:2003. Deformaþia se mãsoarã pe o 
epruvetã cu lungimea de 200 mm fixatã pe doi suporþi cu înãlþime de min 60 mm, 
grosimea stratului fiind de circa 3 mm.

În funcþie de rezultatele obþinute adezivii sunt împãrþiþi în 2 clase:
•	S1	–	adezivi	flexibili,	cu	o	deformaþie	transversalã	între	2,5	si	5	mm
•	S2	–	adezivi	cu	flexibilitate	ridicatã	cu	deformaþii	transversale	mai	mari	de	
5 mm.
În gama Ceresit adezivii care se încadreazã în clasa de flexibilitate S1 sunt
Ceresit CM 17, Ceresit CM 18 ºi Ceresit CM 25. 



ALUNECARE

APLICARE
ALUNECARE

FLEXIBILITATE

APLICARE
E

ALUNECARE
APLICARE

ALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS

ALUNECARE

TIMP DESCHIS
EXTINS

TIMP DESCHIS
EXTINS

ALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS

SUPER
FLEXIBILITATE
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 Exemple de marcare a adezivilor pe bazã de ciment:

•	clasa	C1	
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire normalã

•	clasa	C1	T
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire normalã, cu alunecare redusã

•	clasa	C1	E
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire normalã ºi timp deschis extins

•	clasa	C1	TE
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire normalã, 

cu alunecare redusã ºi timp deschis extins 

•	clasa	C1	FT	
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire rapidã, cu alunecare redusã

•	clasa	C2	T	
– adeziv pe bazã de ciment cu aderenþã îmbunãtãþitã ºi cu alunecare redusã 

•	clasa	C2	E
– adeziv pe bazã de ciment cu aderenþã îmbunãtãþitã ºi  timp deschis extins 

•	clasa	C2	F
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire rapidã, 

cu alunecare redusã ºi timp deschis extins 

•	clasa	C2	TE
– adeziv pe bazã de ciment cu aderenþã îmbunãtãþitã, 

alunecare redusã ºi timp deschis extins 

•	clasa	C2	FT
– adeziv pe bazã de ciment cu întãrire rapidã, aderenþã îmbunãtãþitã 

ºi cu alunecare redusã

•	clasa	S1
– adeziv flexibil cu o deformaþie transversalã între 2,5 si 5 mm

•	clasa	S2
– adeziv cu flexibilitate ridicatã cu deformaþii transversale mai mari de 5 mm



ALUNECARE

ALUNECARE

APLICARE
ALUNECARE

APLICARE TIMP DESCHIS
EXTINSFLEXIBILITATE

ALUNECARE
APLICARE TIMP DESCHIS

EXTINS

FLEXIBILITATE ALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS

ALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS

TIMP DESCHIS
EXTINS
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 Încadrarea adezivilor Ceresit pe bazã de ciment

 În gama de adezivi Ceresit se pot întâlni atât adezivi pe bazã de ciment, cât ºi pe bazã de disper-
sie sau rãºini epoxidice. Adezivii Ceresit pe bazã de ciment sunt de mai multe tipuri, astfel încât fiecãrui 
adeziv i se atribuie o clasã de rezistenþã, aºa cum se poate vedea mai jos.

CM 9 - Adeziv pentru faianþã ºi gresie, la interior

CM	11	PLUS	-	Adeziv cu formulã îmbunãtãþitã pentru interior ºi exterior

CM	12		-	Adeziv flexibil pentru interior ºi exterior

CM	15	-	Adeziv pentru marmurã

CM	16	-	Adeziv flexibil pentru interior ºi exterior

CM	17	-	Adeziv super-flexibil pentru interior ºi exterior

CM 25 - Adeziv super-flexibil de culoare albã pentru interior ºi exterior ºi în  
   medii permanent umede

CM 29 - Adeziv flexibil cu întãrire rapidã pentru interior ºi exterior
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Plãci ceramice poroase (absorbante)

Suprafaþã suport absorbantã

 Adezivii pe bazã de ciment

 Cel mai des utilizaþi în construcþii sunt adezivii pe bazã de ciment. Când alegem un astfel de adeziv 
trebuie sã þinem cont de urmãtorii factori:
	 •	Tipul	plãcilor	ceramice
	 •	Suprafaþa	suport
	 •	Condiþiile	de	exploatare
 Astfel, în funcþie de aceºti factori, deosebim urmãtoarele tipuri de adezivi:

	 	 •	Adezivi	standard

	 	 •	Adezivi	flexibili

	 	 •	Adezivi	rapizi

 Cea mai importantã condiþie de care trebuie þinut cont este absorbþia atât a suprafeþei suport, cât ºi 
a plãcilor ceramice ce se monteazã cu acest adeziv.
 Suprafeþele absorbante sunt acelea care, odatã umezite, îºi schimbã culoarea, adicã permit apei sã 
pãtrundã în porii lor.
 În cazul adezivilor standard, lipirea se face prin aderenþã mecanicã, atât la suport, cât ºi la plãcile 
ceramice; mai exact, adezivul se fixeazã prin agãþarea sau pãtrunderea în porii suprafeþelor. Prin urmare, 
aceºti adezivi se pot folosi la interior ºi exterior numai pe suprafeþe poroase, absorbante, în vederea lipirii 
plãcilor de acelaºi tip. Atenþie: adezivii standard nu se pot folosi pentru lipirea plãcilor porþelanate, granit, 
greso-granit.



Plãci ceramice poroase (neabsorbante)

Suprafaþã suport neabsorbantã
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 În cazul adezivilor flexibili, lipirea se face prin aderenþã chimicã la suprafeþele ce urmeazã a fi lipite, 
ºi anume prin lipirea efectivã a adezivului atât pe suprafaþa suport, cât ºi pe placa ceramicã. Prin urmare, 
aceºti adezivi se pot folosi la interior ºi exterior, pe suprafeþe absorbante ºi suprafeþe neabsorbante.
 
            

 Adezivi pe bazã de ciment cu proprietãþi speciale
 
 Noua tehnologie Easy
 Tehnologia ‘’Easy’’ a fost dezvoltatã în laboratoarele R&D din Germania, iar lan-
sarea primului adeziv a avut loc în anul 2001 cu produsele Ceresit CM 18 ºi Ceresit CM 
24. Noua tehnologie a avut un succes remarcabil, astfel încât în anul 2006 s-a trecut la 
fabricarea în baza acesteia a majoritãþii adezivilor pentru placãri ceramice Henkel.
 Tehnologia presupune folosirea în compoziþia adezivilor a unui filler cu greutate 
redusã, care face adezivul sã fie mult mai performant. Rezultatele folosirii noii tehnologii 
‘’Easy‘’ se reflectã în lucrabilitatea materialului, dar ceea ce este de notat este cã adezi-
vul are o productivitate cu cca. 30 % mai mare decât un adeziv obiºnuit. Astfel, cu un sac 
de 18 kg de adeziv se poate placa mai mult decât cu un sac de 25 kg de adeziv normal.
 Henkel România este prima companie de profil care dezvoltã în propriile unitãþi 
de producþie o asemenea tehnologie avansatã.

 
	 Noua	tehnologie	STOP	DUST
 Produsele care beneficiazã de formula inovatoare STOP DUST nu eliminã 
praf în nici un stadiu al procesului tehnologic: transport, vãrsare în gãleatã, mixa-
re. Datoritã acestei caracteristici renovarea nu mai este atât de neplacutã. Dez-
voltarea reþetei unui asemenea produs a fost o mare provocare. Eliminarea pra-
fului nu a fost posibilã decât prin adãugarea unor substanþe speciale a cãror funcþie 
a fost de a lega moleculele libere de ciment responsabile pentru crearea prafului. 
Pânã acum asemenea experimente au dus la diminuarea caracteristicilor tehnice 
ale produselor. 
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 Ceresit CM 17 STOP DUST, dezvoltat de specialiºtii Henkel, beneficiazã de caracteristi-
ca inovatoare STOP DUST, fãrã însã a avea de suferit din punct de vedere al celorlalte caracte-
ristici tehnice: aderenþã, flexibilitate etc. Parametrii tehnici la cel mai înalt nivel fac posibilã situarea lui 
Ceresit CM 17 STOP DUST în clasa C2T S1.

 Adezivi pentru marmurã
 Marmura este un sortiment de piatrã naturalã cu proprietãþi translucide care se comportã diferit faþã 
de plãcile ceramice normale.
 Datoritã structurii interne pe care o are marmura, adezivul pentru lipire trebuie ales cu mare atenþie, 
astfel încât sã se evite murdãrirea plãcilor.
 În gama de produse pentru placãri Ceresit existã produsele Ceresit CM 15 ºi Ceresit CM 25. Sunt 
produse de culoare albã, ceea ce înseamnã cã previn murdãrirea plãcilor.

 Adezivi pentru mozaicul de sticlã
 Mozaicul de sticlã este utilizat din ce în ce mai des la placãri în zone umede ºi la piscine. Problema 
se pune în asigurarea aderenþei optime. Adezivul cu care se face placarea trebuie sã fie de culoare albã 
pentru a nu pãta plãcile ºi totodatã sã aibã rezistenþã bunã în medii umede.
 In gama de adezivi pentru mozaicul de sticlã, Ceresit CM 25 este produsul cel mai reprezentativ, 
situat in clasa C2TE S1.
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 Adezivii pe bazã de rãºini epoxidice

 Sunt adezivi care folosesc pe lângã ciment ºi rãºini epoxidice. Au o rezistenþã deosebit de mare ºi 
se folosesc în medii puternic solicitate chimic ºi, în special, în zone industriale.



Aquastatic
Împiedicã pãtrunderea apei 

în rosturi, recomandat pentru 
spaþii umede 

PROCOLOR
Culori rezistente în timp, cu 

protecþie împotriva razelor UV 

REZISTENT
Rezistenþã crescutã la 

substanþe chimice, abraziune 
ºi încãrcare mecanicã 

Protejeazã-þi baia de mucegai 
cu Ceresit TrioProtect
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 Chiturile de rosturi pentru placãrile ceramice

 În cazul placãrilor ceramice, rosturile dintre plãci trebuie umplute, chituite 
cu material special numit chit de rosturi.
 Ca ºi adezivul, acesta se alege þinând cont de mai multe criterii, cum ar fi:
	 •	Condiþiile	de	exploatare;
	 •	Mãrimea	rostului;
	 •	Culoarea	acestuia.
 În cazul chiturilor de rosturi, norma de referinþã este norma europeanã  
EN 13888. Conform acesteia, chiturile se clasificã în:
	 •	chituri	pe	bazã	de	ciment;
	 •	chituri	epoxidice.

 Clasificãri ºi abrevieri 
	 •	Aceastã	normã	diferenþiazã	douã	tipuri	de	chituri:	
CG - Cementitious grouts. Chituri de rosturi pe bazã de ciment;
RG - Reactive resins based grouts. Chituri de rosturi pe bazã de rãºini epoxidice.
	 •	În	cazul	chiturilor	pe	bazã	de	ciment	sunt	douã	clase:
CG1: chituri pe bazã de ciment normale;
CG2: chituri pe bazã de ciment cu parametri îmbunãtãþiþi (rezistenþã la abraziu-
ne, absorbþie redusã de apã).
	 •	Aceºti	parametri	se	noteazã	astfel:
Ar – abrasion resistance;
W – reduced water absorbtion.
 Fiind un material de suprafaþã, chitul de rosturi trebuie sã reziste în primul 
rând condiþiilor de exploatare din încãpere. Nu este de neglijat nici mãrimea rostu-
rilor, care oferã multe informaþii despre compoziþia ºi duritatea chitului.

Þinând cont de criteriile de mai sus, chiturile de rosturi se clasificã în:
 

Neglijarea folosirii chitului potrivit în cazul placãrilor ceramice poate  
duce la compromiterea în ansamblu a lucrãrii.

Chituri Standard Chituri Flexibile Chituri Epoxidice Antiacide



Produs CE 33 CE 35 CE 40 CE 43 
Grand’Elit

Dimensiuni rosturi (mm) pânã la 8 mm 4-15 mm pânã la 8 mm pânã la 20 mm

Domeniu de utilizare Pereþi Pardoseli Spaþii umede Spaþii umede

Flexibilitate + + +++ +++

Impermeabilitate + ++ +++ +++

Timp de lucru 90 min 60 min 60 min 60 min

Circulabil dupã (h) 24 24 9 5

Stabilitate termicã (°C) -20:+70 -20:+75 -30:+70 -30:+70

Rezistenþa chimicã –

Culori 19 6 11 13
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 Clasificarea chiturilor Ceresit : 
 

Efectul aquastatic
 Efectul aquastatic – înseamnã cã picãturile de apã 
rãmân întregi pe suprafaþa chitului, adicã nu penetreazã structu-
ra. Datoritã acestuia, chitul este mult mai rezistent la decolorare 
ºi la murdãrire.

 Chituri pe bazã de rãºini epoxidice
 Sunt chituri care folosesc pe lângã ciment ºi rãºini epoxi-
dice. Au o rezistenþã deosebit de mare ºi se folosesc în medii 
puternic solicitate chimic ºi în special în zone industriale.

 Materiale de etanºare flexibile 
 Îmbinãrile între diverse tipuri de materiale, dar ºi 
solicitãrile termice impun folosirea unor materiale flexibile pentru 
finisarea rosturilor.
 În cazul placãrilor ceramice, atât pe pereþi cât ºi pe par-
doseli, existã diverse îmbinãri (ex. obiecte sanitare, plinte, spaþii 
foarte înguste) unde nu se poate folosi un chit pe bazã de ciment. În aceste situaþii, 
se recomandã folosirea unui material de etanºare foarte flexibil, pe bazã de cauciuc 
siliconic. În gama de etanºanþi siliconici Ceresit existã mai multe sortimente, însã cel 
mai utilizat silicon în cazul placãrilor ceramice este siliconul sanitar.
 Siliconul sanitar Ceresit CS 25 este produs într-o gamã de culori apropiatã 
de cea a chiturilor de rosturi, astfel încât utilizarea sã nu influenþeze aspectul final al 
lucrãrii ºi sã asigure o etanºeitate perfectã.



Clasa Domeniul de utilizare Produse Ceresit recomandate

I
bãi, duºuri, bucãtãrii în 

domeniul privat
CL	51"Express"

alternativ CR	166	sau CL 50

II
bãi, duºuri în 

domeniul public
CL 50 alternativ 
CL	51"Express"

III balcoane ºi terase CR	166,	CL	50

IV
bucãtarii industriale, 

ateliere, spãlãtorii auto
CE 50 + CE 49
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 Materiale de etanºare pentru pardoselile ceramice

 Apa reprezintã un pericol pentru aproape toate elementele unei clãdiri. 
 Umiditatea nu influenþeazã numai aspectul estetic al clãdirilor, ci are ca efect ºi distrugerea structuralã 
ºi coroziunea biologicã a materialelor de construcþie, creând un climat neplãcut în încãperi. 
 Mai întâi se etanºeazã, apoi se placheazã – aceasta este deviza care se referã la pardoselile ºi 
pereþii care intrã permanent în contact cu apa. Obiectele construite ºi expuse la acþiunea umezelii trebuie sã 
fie protejate împotriva penetrãrii apei în structura lor. Plãcile ceramice sunt rezistente la acþiunea apei, dar 
rosturile dintre ele lasã apa sã treacã, astfel încât întotdeauna este necesarã etanºarea lor. Suprafeþele care 
intrã în contact cu apa – de exemplu duºuri, bãi, balcoane ºi spaþiile dintr-o locuinþã – se împart în patru 
clase de expunere la umiditate. 

 De ce trebuie folosite?
 Sunt hidroizolaþii flexibile care se pot folosi ºi pe suprafeþe deformabile cum ar fi pardoselile la 
construcþiile din lemn sau pereþii din gips carton. Marele avantaj al acestor produse este acela cã pot fi 
placate direct, într-un timp relativ scurt de la aplicare.

 Se folosesc pentru a proteja suprafeþele suport sensibile la umezealã în spaþii umede (gips carton, 
PAL,	OSB),	pentru	a	proteja	îmbinãrile	dintre	elementele	de	construcþie	ºi,	totodatã,	pentru	a	asigura	un	su-
port impermeabil (piscine, terase, balcoane).
 Sistemele de hidroizolaþii sub placãri Ceresit asigurã izolarea atât la interior, cât ºi la exterior. 
În funcþie de clasa de expunere la umiditate, se pot folosi diferite produse de etanºare directã sub 
plãcile ceramice.
 Materialele folosite sunt flexibile ºi se aplicã prin pensulare sau ºpãcluire în douã sau trei straturi, 
împreunã cu benzi speciale din poliester-cauciuc pentru îmbinãri.

 Materiale de hidroizolaþie sub placãri
•	CL 50 - Hidroizolaþie flexibilã 2 K
•	CL	51	"Express" - Hidroizolaþie flexibilã 1 K
•	CR	166 - Hidroizolaþie flexibilã bicomponentã
•	CR 90 - Mortar hidroizolant prin cristalizare
•	CL 52	-	Bandã	de	etanºare
•	CL 53 -  Flanºã pentru etanºarea pasajelor  

de þevi 15 mm
•	CL 54 -  Flanºã pentru etanºarea pasajelor  

de þevi 330 mm
•	CL 56	-	Bandã	de	etanºare,	colþ	interior
•	CL 57	-	Bandã	de	etanºare,	colþ	exterior
•	CE 50 - Amorsã epoxidicã pentru CE 49
•	CE 49 - Hidroizolaþie epoxidicã flexibilã



3. Etanºarea colþurilor ºi a îmbinãrilor 
dintre pereþi ºi pardoseli

1. Pregãtirea suprafeþei 2. Aplicarea primului strat de 
hidroizolaþie

6. Chituirea4. Aplicarea celui de-al doilea 
strat

5. Placarea
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 Modul de aplicarea a hidroizolaþiilor sub placãrile ceramice

 Ceresit oferã sisteme complete de lucru, care asigurã o protecþie foarte bunã la umiditate ºi o 
etanºare perfectã a suprafeþei ce urmeazã a fi placatã. 

Suprafaþa suport trebuie sã fie curatã, 
uscatã ºi lipsitã de substanþe ce pot 
împiedica aderenþa. Suprafeþele 
suport absorbante trebuie amorsate 
cu Ceresit CT 17. În cazul mortarelor 
CR 166 ºi CR 90, suprafeþele trebuie 
uºor umezite în prealabil.

Primul strat se aplicã prin pensulare 
sau roluire pânã se obþine o suprafaþã 
uniformã. 

Rosturile de dilatare ºi muchiile trebuie 
etanºate cu bandã cauciucatã Ceresit 
CL52. În zonele de colþ, cu strãpungeri 
de þevi, trebuie folosite piese specia-
le sau piese confecþionate din banda 
CL52.

Dupã uscarea primului strat, se aplicã cel 
de-al doilea prin vopsire sau gletuire. 
Banda	 de	 etanºare	 trebuie	 acoperitã	
la al doilea strat.

Dupã uscarea celui de-al doilea strat, 
plãcile ceramice se pot monta cu adeziv 
flexibil, folosindu-se metoda în pat 
subþire.

În final, rosturile trebuie chituite, 
folosindu-se un chit de rosturi flexibil ºi 
impermeabil. Muchiile, îmbinãrile cu 
obiecte sanitare, precum ºi rosturile 
de dilataþie trebuie etanºate cu silicon 
sanitar.



Sistemele de placãri ceramice
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 Henkel România, producãtorul ºi importatorul mãrcii Ceresit în România, 
oferã sisteme complete pentru aplicarea plãcilor ceramice care se adapteazã la orice tip de 
aplicaþie - de la placãri simple pe pereþi, pânã la placãri în medii puternic solicitate chimic.



Pardoseli interioare acoperite cu plãci 
de gresie
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 Plãcile din gresie neglazurate se bucurã de o 
mare popularitate ºi sunt utilizate cu succes în construcþiile 
de locuinþe. Acest tip de plãci conferã locuinþelor un stil 
unic, asigurã condiþii de utilizare optime ºi totodatã o 
întreþinere uºoarã.  

 Pregãtirea suprafeþei
 Suprafaþa-suport (ºapã rapidã produsã cu 
Ceresit	CN	85)	 trebuie	 sã	aibă	o	umiditate	adecvatã,	
adicã sã fie de max. 4 %. În cazul suprafeþelor ab-
sorbante (beton, ºape, tencuieli tradiþionale), se 
recomandã amorsarea cu grundul de profunzime   
Ceresit CT 17.
 Suprafaþa trebuie sã fie uscatã, curatã ºi lipsitã 
de substanþe care ar putea reduce gradul de aderenþã.

 Placarea 
 De regulã, aceste plãci ceramice se încadreazã 
în categoria plãcilor absorbante. Astfel, pentru fixa-
rea lor se poate utiliza un adeziv standard cum ar fi  
Ceresit CM 9 sau Ceresit CM 11 PLUS. În cazul lucrãrilor 
executate sub presiunea timpului, se recomandã utiliza-
rea adezivului rapid Ceresit CM 29. În cazul placãrilor 
pe pardoseli încãlzite este obligatorie folosirea unui 
adeziv flexibil, de ex. Ceresit CM 16 sau Ceresit CM 17.

 Chituirea
 În aceste situaþii se recomandã folosirea chitului 
Ceresit CE 33. În cazul pardoselilor încãlzite trebuie 
utilizat chitul flexibil Ceresit CE 40.
 Pentru a asigura etanºeitate ºi un aspect 
deosebit al pardoselii, la toate îmbinãrile dintre plintã ºi 
gresie, precum ºi la îmbinãrile cu alte obiecte, se impune 
folosirea siliconului sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare 
apropiatã de cea a chitului de rosturi.



Placãri cu faianþã
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 Placarea pereþilor cu faianþã este întâlnitã 
în mod frecvent la majoritatea clãdirilor de locuit. De 
regulã, plãcile de faianþã se aplicã pe suprafeþe tencuite 
în mod tradiþional cu mortare pe bazã de ciment ºi var-
ciment.

 Pregãtirea suprafeþei
 Tencuielile pe bazã de ciment ºi var-ciment tre-
buie	sã	fie	nivelate,	rezistente	ºi	uscate	(umiditate	�	4%),	
cu o vechime de minim 28 de zile, pentru a putea monta 
pe ele plãci ceramice. Tencuiala veche ºi fãrã aderenþã 
trebuie îndepãrtatã. Suprafaþa se amorseazã cu grundul 
penetrant Ceresit CT 17.

 Placarea
 Pe suprafeþele rigide, fãrã posibilitãþi de defor-
mare, se recomandã fixarea plãcilor ceramice cu adezivul  
Ceresit CM 9 sau Ceresit CM 11 PLUS.
 În cazul lucrãrilor executate sub presiunea 
timpului se recomandã utilizarea adezivului rapid  
Ceresit CM 29.

 Chituirea 
 În funcþie de lãþimea rostului se poate folosi chitul  
Ceresit CE 33 sau Ceresit CE 35. Toate îmbinãrile dintre 
pereþi, dintre pereþi ºi pardosealã, precum ºi îmbinãrile 
cu obiecte fixe se recomandã a fi finisate cu siliconul 
sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare apropiatã de cea a 
chitului de rosturi.



Placãri cu gresie porþelanatã
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 Plãcile din gresie porþelanatã sunt destul de di-
ficil de montat din cauza proprietãþilor acestui material,  
ºi anume duritatea ridicatã ºi rezistenþa la smulgere. 
Datoritã gradului de absorbþie scãzut al plãcilor de gre-
sie, la fixarea lor trebuie folosit un adeziv cu un grad de 
aderenþã ridicat.

 Pregãtirea suprafeþei
 Suprafaþa trebuie sã fie uscatã (ºapã rapidã 
produsă	 cu	 Ceresit	 CN	 85),	 curatã	 ºi	 lipsitã	 de	
substanþe care ar putea reduce gradul de aderenþã. 
Suprafeþele absorbante se grunduiesc cu produsul  
Ceresit CT 17.

 Placarea
 Având în vedere absorbþia redusã a acestor 
plãci de gresie, la placare trebuie folosiþi numai adezivi 
flexibili: Ceresit CM 12 la interior ºi Ceresit CM 16 la 
interior ºi exterior.
 În cazul lucrãrilor executate sub presiunea tim-
pului, se recomandã utilizarea adezivului flexibil rapid 
Ceresit CM 29.

 Chituirea 
 De regulã, aceste plãci sunt montate în zone 
expuse unui trafic mediu sau intens, iar în acest caz, 
chitul de rosturi trebuie ales corespunzãtor. În aceste 
situaþii se recomandã unul din chiturile Ceresit CE 40 sau  
Ceresit CE 43.
 Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi 
ºi pardosealã, precum ºi îmbinãrile cu obiecte fixe se 
recomandã a fi finisate cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 
într-o culoare apropiatã de cea a chitului de rosturi.



Placãri pe pardoseli încãlzite
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 Podelele cu instalaþii de încãlzire sunt tot mai 
des utilizate, în special în clãdirile publice, dar ºi în 
construcþia de locuinþe.

 Pregãtirea suprafeþei
 Plãcile termoconductibile se monteazã în con-
formitate cu indicaþiile producãtorului, pe o suprafaþã 
curatã, rezistentã ºi nivelatã. Suprafaþa (ºapã rapidã 
produsã cu Ceresit CN 85) se grunduieste cu produsul 
Ceresit CT 17. În spaþiile în care gradul de umiditate este 
ridicat, trebuie utilizat un produs de etanºare (Ceresit CL 
50, Ceresit CL 51 "Express").

 Placarea
 Deformaþiile care apar din cauza variaþiilor de 
temperaturã genereazã solicitãri interne atât în structura 
plãcilor ceramice, cât ºi în structura adezivului de lipire.
 De aceea, se recomandã în mod obligatoriu un 
adeziv flexibil cum ar fi Ceresit CM 12 la interior sau 
Ceresit CM 16 la interior ºi exterior.
 La exterior, în cazul plãcilor cu dimensiuni 
mari, unde acoperirea intradosului plãcii trebuie sã fie 
de 100%, se recomandã folosirea adezivului flexibil  
Ceresit CM 17.

 Chituirea
 În cazul chitului de rosturi intervine aceeaºi 
problemã. De aceea, la asemenea pardoseli se poate 
utiliza numai un chit flexibil cum ar fi Ceresit CE 40 sau 
Ceresit CE 43.
 Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi 
pardosealã precum ºi îmbinãrile cu obiecte fixe trebuie 
finisate cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare 
apropiatã de cea a chitului de rosturi.



Placãri peste placãri ceramice 
anterioare
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 În timpul efectuãrii lucrãrilor de renovare sau 
de modernizare a clãdirilor, intervine, adesea, situaþia 
în care trebuie aplicat un strat de plãci ceramice noi 
peste plãcile vechi. Cea mai simplã soluþie în acest caz 
este montarea “placã pe placã”, fãrã a mai fi necesarã 
îndepãrtarea plãcilor vechi. Aceastã operaþiune se poa-
te efectua ºi în interiorul clãdirilor, dar numai pe plãci 
care sunt bine fixate de suprafaþã.

 Pregãtirea suprafeþei
 Suprafaþa trebuie sã fie uscatã, curatã ºi lipsitã 
de substanþe care ar putea reduce gradul de aderenþã.
Înainte de a efectua placarea trebuie amorsat cu produ-
sul Ceresit CN 94 sau Thomsit R 766. Mai existã varian-
ta de a aplica un strat foarte subþire de adeziv flexibil 
Ceresit CM 12 sau Ceresit CM 16 ºi de a-l lãsa la us-
cat.

 Placarea
 Având în vedere cã ne confruntãm cu o 
suprafaþã neabsorbantã, trebuie folosit un adeziv flexi-
bil, cum ar fi Ceresit CM 12 sau Ceresit CM 16.

 Chituirea
 În cazul rosturilor înguste se poate aplica chitul 
Ceresit CE 40 sau Ceresit CE 43. Toate îmbinãrile dintre 
pereþi, dintre pereþi ºi pardosealã, precum ºi îmbinãrile 
cu obiecte fixe trebuie finisate cu siliconul sanitar 
Ceresit CS 25 într-o culoare apropiatã de cea a chitului 
de rosturi.



Placãri pe gips carton
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 Plãcile din gips carton reprezintã un material 
modern, utilizat ca material de finisare. Pe piaþã, este 
prezent sub formã de plãci modulate în mai multe vari-
ante. Pentru toate aceste variante trebuie þinut cont de 
faptul cã gipsul este sensibil la umiditate.

 Pregãtirea suprafeþei
 Plãcile din gips carton trebuie sã aibã o gro-
sime minimã de 12,5 mm. În spaþiile în care gradul de 
umiditate este ridicat, se recomandã utilizarea unor plãci 
speciale, cu o rezistenþã la umiditate ridicatã, care tre-
buie izolate suplimentar. Pe suprafeþele care au un grad 
de absorbþie ridicat, trebuie aplicat, cu pensula sau bidi-
neaua, grundul penetrant fãrã solvenþi Ceresit CT 17 sau 
grundul Ceresit CN 94.

 Placarea
 O suprafaþã suport din gips carton este pasibilã 
la deformaþii, dat fiind faptul cã grosimea plãcilor este 
foarte micã. Astfel, adezivul folosit trebuie sã facã faþã 
solicitãrilor induse de uºoarele deformaþii ale plãcilor 
suport. Se recomandã a se utiliza adezivii flexibili  
Ceresit CM 12 ºi Ceresit CM 16.

 Chituirea
 Deformaþiile suprafeþei se transmit pânã în masa 
chitului, aºa cã la chituirea placãrilor ceramice pe gips 
carton se recomandã folosirea unui chit flexibil, cum ar fi 
Ceresit CE 40 sau Ceresit CE 43.
 Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi 
pardosealã, precum ºi îmbinãrile cu obiecte fixe trebuie 
finisate cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare 
apropiatã de cea a chitului de rosturi.



Placãri pe suporturi din lemn
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 Lemnul este o suprafaþã dificilã. Apa îl umflã, 
se deformeazã, ºi de aceea acest material natural poate 
produce multe probleme. Este necesar ca persoana care 
aplicã plãcile sã aibã experienþã ºi sã fie foarte atentã la 
pregãtirea suprafeþei ºi la aplicarea plãcilor ceramice.

 Pregãtirea suprafeþei
 În cazul plãcilor aglomerate din lemn sau a ce-
lor	din	OSB	pentru	pardosealã,	trebuie	sã	se	aleagã	o	
grosime minimã de 22 mm, iar pentru lambriuri, de cel 
puþin 19 mm. Plãcile trebuie lipite la îmbinãri ºi fixate cu 
ºuruburi. Se amorseazã, aplicând cu pensula sau bidi-
neaua amorsa Ceresit CN 94 sau Ceresit CT 16. 

 Aplicarea plãcilor ceramice
 Cea mai bunã soluþie pentru aplicarea plãcilor 
ceramice pe suprafeþe din lemn este utilizarea unui adeziv 
pe bazã de dispersie. Acesta are o flexibilitate ridicatã, 
putând astfel prelua toate deformaþiile lemnului.
 În cazul placãrilor pe lemn, se poate folosi ade-
zivul pe bazã de rãºini epoxidice CU 22.

 Chituirea
 Deformaþiile suprafeþei din lemn se transmit 
pânã în masa chitului, aºa cã la chituirea placãrilor ce-
ramice se recomandã folosirea unui chit flexibil, cum ar 
fi Ceresit CE 40 sau Ceresit CE 43.
 Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi 
pardosealã, precum ºi îmbinãrile cu obiecte fixe trebuie 
finisate cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare 
apropiatã de cea a chitului de rosturi.



Placãri cu marmurã

39

 Marmura ºi alte pietre naturale sunt deosebit 
de pretenþioase, deoarece pot apãrea pete pe suprafaþã 
sau pe tencuialã. Pentru a evita aceste probleme, Ceresit 
a realizat produse speciale pentru aplicarea acestor ti-
puri de plãci.

 Pregãtirea suprafeþei
 Suprafaþa (ºapã rapidã produsã cu Ceresit 
CN	 85)	 trebuie	 să	 fie	 rezistentă,	 uscatã,	 curatã	 ºi	 sã	
nu prezinte substanþe care reduc gradul de aderenþã. 
Suprafeþele cu grad de absorbþie ridicat trebuie grundu-
ite cu Ceresit CT 17.

 Placarea
 În cazul plãcilor de marmurã trebuie folosit un 
adeziv special de culoare albã. Folosirea acestui ade-
ziv are ca scop evitarea apariþiei de pete pe placa de 
marmurã. Adezivul care trebuie folosit în cazul plãcilor 
de marmurã este Ceresit CM 15 sau Ceresit CM 25. Se 
recomandã în prealabil efectuarea de teste.

 Chituirea 
 Se recomandã aplicarea unui chit cu proprietãþi 
speciale care asigurã o finisare bunã a rosturilor, în ge-
neral înguste, dar fãrã a murdãri placa.
 Se recomandã folosirea chitului Ceresit CE 40 
ºi complementar a siliconului Ceresit CS 25.



Folosirea adezivilor de gresie în funcþie de natura stratului suport

Tip de
suport

Tip de
plãci Grund

Tipul adezivului

Standard Flexibil Adeziv alb Epoxidic

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

Beton
ªapã

Absorbante CT	17 CM 9
CM	11	PLUS

CM	11	PLUS
CM	12

Neabsorbante CT	17 CM	12/CM	16 CM	16/CM	17 CU	22 CU	22

Marmurã CT	17 CM	15/CM	25 CM	15/CM	25

Tencuialã
tradiþionalã

(28 zile)

Absorbante CT	17 CM 9
CM	11	PLUS CM	11	PLUS

Neabsorbante CT	17 CM	12/CM	16 CM	16/CM	17 CU	22 CU	22

Marmurã CT	17 CM	15/CM	25 CM	15/CM	25

BCA

Absorbante CT	17	x	2

Neabsorbante CT	17	x	2 CM	12/CM	16 CM	17

Marmurã CT	17	x	2 CM	15/CM	25 CM	15/CM	25

Glet de ipsos

Absorbante CT	17	x	2 CM 9
CM	11	PLUS

Neabsorbante CT	17	x	2 CM	12/CM	16

Marmurã CT	17	x	2 CM	15/CM	25

Gips-carton
Sisteme

Absorbante CT	17 CM	12

Neabsorbante CT	17 CM	12/CM	16

Marmurã CT	17 CM	15/CM	25

Placãri ceramice 
anterioare

Sisteme

Absorbante Curãþare 
suprafaþã, 
ºpãcluire 

cu adeziv flex cu 
care se 

placheazã

CM	12 CM16/CM	17 CU	22 CU	22

Neabsorbante CM	12/CM	16 CM16/CM	17 CU	22 CU	22

Marmurã CM	15/CM	25 CM	15/CM	25

Vopseluri

Absorbante
Asperizare, 

curãþare 
suprafaþã, 

ºpãcluire cu 
adeziv flex 
cu care se 
placheazã

CM	12 CM	16/CM	17

Neabsorbante CM	12/CM	16 CM	16/CM	17

Marmurã CM	15/CM	25 CM	15/CM	25

Panouri, 
PAL, 
OSB

Absorbante
ªlefuire, 
curãþare, 
amorsare 
cu CT 16

CM	16 CU	22

Neabsorbante CM	16 CU	22

Marmurã CM 25

Metal

Absorbante CU	22 CU	22

Neabsorbante CU	22 CU	22

Marmurã CU	22 CU	22

Pardoseli 
încãlzite
Sisteme

Absorbante CT	17 CM	12/CM	16 CM	16 CU	22 CU	22

Neabsorbante CT	17 CM	12/CM	16 CM	16 CU	22 CU	22

Marmurã CT	17 CM 25 CM 25

Acoperiri 
epoxidice

Absorbante CT	17 CU	22 CU	22

Neabsorbante CT	17 CU	22 CU	22

Marmurã CT	17 CU	22 CU	22

Hidroizolaþii
(CL 50; 

CL	51;	CR	65)

Absorbante CT	17 CM	12/CM	16 CM	16/CM	17

Neabsorbante CT	17 CM	12/CM	16 CM	16/CM	17

Marmurã CT	17 CM 25 CM 25

CT 85

Absorbante CT	17

Neabsorbante CT	17 CM	16/CM	17 CM	16/CM	17

Marmurã CT	17 CM 25 CM 25
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Folosirea chiturilor de rosturi în funcþie de destinaþia încãperii

Produs CE 33 CE 35 CE 40 CE 43 
Grand'Elit CE 44 CE 47 CE 48

Proprietãþi •	rezistent	la	apã
•	uºor	de	aplicat
•	uºor	de	curãþat

•	rezistent	la	îngheþ
•	pentru	exterior
•	uºor	de	curãþat

•	aquastatic
•	rezistent	la	apã
•	uºor	de	aplicat
•	rezistent	la	murdãrie
•	flexibil

•		sistemul	Microprotect	
cu protecþie împotriva 
mucegaiului ºi a 
murdãriei

•		flexibil,	pentru	pardo-
seli încãlzite

•		rezistent	la	apã;	
finisare bunã

•	pentru	interior	ºi			
    exterior
•	lucrabilitate	mare

•	impermeabil
•	stabilitate	chimicã
•	uºor	de	aplicat
•	fãrã	solvenþi

•	impermeabil
•	stabilitate	chimicã
•	uºor	de	aplicat
•	fãrã	solvenþi

•	impermeabil
•	aderenþã	puternicã
•	stabilitate	chimicã
•	uºor	de	aplicat
•	fãrã	solvenþi

Dimensiuni rosturi pânã la 8 mm pânã la15 mm pânã la 8 mm pânã la 20 mm 2 pânã la12 mm 2 pânã la 8 mm 2 pânã la 8 mm

Camere de locuit

Bãi	private

Bãi	publice

Piscine

Piscine cu circuit public

Bãi	în	staþiuni
balneoclimaterice

Bucãtãrii

Bucãtãrii	industriale

Magazine

Garaje

Pereþi exteriori

Pereþi interiori

Pardoseli încãlzite

Laboratoare

Spãlãtorii auto

Balcoane	ºi	terase

Pardosealã în came-
re cu umiditate mare

Staþii de tratare a apei

Benzinãrii

Restaurante

Pardoseli industriale

Pereþi cãrãmidã de sticlã

Pereþi, gips-carton, 
OSB,	PAL

Holuri, galerii comerciale

Hypermarket

Gãri, aeroporturi

Cabinete medicale

SPA

Menþiuni: La toate placajele, indiferent de încãpere, la îmbinãrile dintre pereþi precum ºi la cele dintre pereþi ºi pardoseli se va folosi obligatoriu
SILICONUL SANITAR CERESIT CS 25 în culori apropiate de culoarea chitului.
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Sistemele de hidroizolaþii 
sub placãrile ceramice
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 Placãrile ceramice sunt utilizate frecvent în încãperi care sunt expuse la umiditate 
permanentã. Fie cã sunt bãi, duºuri sau piscine în domeniul privat, balcoane sau terase, 
utilizatorul final trebuie sã aleagã un sistem potrivit de etanºare pentru a asigura un placaj 
de calitate. În pagina urmãtoare sunt prezentate patru sisteme de placãri cu hidroizolaþii, 
câte unul pentru fiecare clasã de expunere la umiditate. 



Clasa I de expunere la umiditate
Spaþii umede în domeniul privat
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 Suprafeþele care intrã în contact temporar sau 
permanent cu apa de la baie trebuie acoperite cu plãci cu 
grad de impermeabilitate ºi hidroizolate corespunzãtor.

 Pregãtirea suprafeþei
 Principala condiþie este ca suprafaþa (ºapã 
rapidã produsã cu Ceresit CN 85) sã fie nivelatã, 
uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe 
care reduc gradul de aderenþã. Suprafaþa trebu-
ie grunduitã cu produsul penetrant fãrã solvenþi 
Ceresit CT 17. 

 Hidroizolarea suprafeþei
 Aplicaþi un strat de produs izolant Ceresit CL 51 
"Express" cu ajutorul unei pensule, al unei bidinele sau al 
unui trafalet. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebuie 
izolate cu ajutorul unei benzi izolante Ceresit CL 152, 
aplicate între douã straturi de material proaspãt aplicat. 
Al doilea strat de Ceresit CL 51 "Express" se poate apli-
ca dupã 2 ore.

 Placarea
 Hidroizolaþia aplicatã constituie dupã uscare 
un strat impermeabil, ceea ce înseamnã cã pe acea 
suprafaþã trebuie aplicat numai un adeziv flexibil, cum 
ar fi Ceresit CM 16 sau Ceresit CM 17.

 Chituirea
 Pentru a obþine un placaj ceramic rezistent în 
timp ºi funcþional într-o zonã expusã la umiditate, trebu-
ie tratatã cu o importanþã deosebitã problema etanºãrii 
rosturilor. În gama Ceresit existã chiturile impermeabile 
Ceresit CE 40 ºi Ceresit CE 43, care asigurã un rost im-
permeabil si deosebit de rezistent la murdãrire. Toate 
îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi pardosealã, pre-
cum ºi îmbinãrile cu obiectele sanitare trebuie finisate cu 
siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare apropiatã 
de cea a chitului de rosturi.



Clasa II de expunere la umiditate
Spaþii umede în domeniul public
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 În concordanþã cu clasele de expunere la umi-
ditate, bãile publice se încadreazã în clasa II de expune-
re.
 Pregãtirea suprafeþei
 Principala condiþie este ca suprafaþa (ºapã 
rapidã produsã cu Ceresit CN 85) sã fie nivelatã, 
uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe 
care reduc gradul de aderenþã. Suprafaþa trebu-
ie grunduitã cu produsul penetrant fãrã solvenþi,  
Ceresit CT 17. 
 Hidroizolarea suprafeþei
 Aplicaþi douã straturi de hidroizolaþie 
Ceresit CL 50 sau Ceresit CR 166 cu ajutorul unei 
pensule, al unei bidinele sau al unui trafalet. Rosturi-
le de dilataþie ºi de îmbinare trebuie izolate cu ajuto-
rul unei benzi izolante Ceresit CL 152, aplicate între 
douã straturi de material proaspãt aplicat. Pentru 
etanºarea colþurilor interioare ºi exterioare, dar ºi a 
strãpungerilor de þevi, se vor folosi produsele speciale  
Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57.
 Placarea
 Hidroizolaþia aplicatã constituie dupã usca-
re un strat impermeabil cu absorbþie de apã 0, ceea 
ce înseamnã cã pe acea suprafaþã trebuie aplicat 
numai un adeziv flexibil cum ar fi Ceresit CM 12 sau  
Ceresit CM 16. Placarea se poate face la cca. 3 ore 
dupã aplicarea ultimului strat de hidroizolaþie.
 Chituirea
 Pentru a obþine un placaj ceramic rezistent în 
timp ºi funcþional într-o zonã expusã la umiditate, trebu-
ie tratatã cu o importanþã deosebitã problema etanºãrii 
rosturilor. În gama Ceresit existã chiturile impermeabile 
Ceresit CE 40 ºi Ceresit CE 43, care asigurã un rost im-
permeabil ºi deosebit de rezistent la murdãrire.
Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi pardosealã, 
precum ºi îmbinãrile cu obiectele sanitare trebuie finisate 
cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare apropiatã 
de cea a chitului de rosturi.



Clasa III de expunere la umiditate
Placãri pe balcoane ºi terase

ªapa de pantã

ªapa de protecþie
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 Datoritã expunerii la diverse condiþii de mediu, 
balcoanele ºi terasele necesitã o etanºare specialã în 
concordanþã cu clasa III de expunere la umiditate.
 Pregãtirea suprafeþei
 Înainte de a efectua placarea propriu-zisã, 
trebuie realizatã o ºapã de pantã (min. 2%) produsã 
cu Ceresit CN 85. Peste aceastã ºapã se aplicã sis-
temul de hidroizolaþie pe bazã de bitum alcãtuit 
din	amorsa	Ceresit	BT	26	ºi	membranã	autoadezivã	Ceresit	
BT	21.	În	final	se	va	aplica	o	ºapã	pe	bazã	de	ciment	pentru	
distribuirea încãrcãrilor. În cazul în care este prevãzutã o 
termoizolaþie, se va folosi polistiren extrudat în grosimea 
indicatã de proiectant. Ulterior se va aplica o membranã 
pentru drenaj Ceresit CA 21.
 Hidroizolarea suprafeþei
 Aplicaþi douã straturi de hidroizolaþie Ceresit CL 50 
cu ajutorul unei pensule, al unei bidinele sau al unui 
trafalet. Alternativ se pot utiliza Ceresit CR 166 sau 
Ceresit CR 90. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebu-
ie izolate cu ajutorul unei benzi izolante Ceresit CL 152,  
aplicate între douã straturi de material proaspãt aplicat. 
Pentru etanºarea colþurilor interioare ºi exterioare, dar ºi 
a strãpungerilor de þevi, se vor folosi produsele speciale  
Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57.
 Placarea
 Hidroizolaþia aplicatã constituie dupã uscare un 
strat impermeabil, ceea ce înseamnã cã pe acea suprafaþã 
trebuie aplicat numai un adeziv flexibil de exterior, cum ar fi 
Ceresit CM 17 sau Ceresit CM 25. Placarea se poate face 
la cca. 3 ore dupã aplicarea ultimului strat de hidroizolaþie.
 Chituirea
 Pentru a obþine un placaj ceramic rezistent în timp ºi 
funcþional într-o zonã expusã la umiditate, trebuie tratatã cu o 
importanþã deosebitã problema etanºãrii rosturilor. În gama 
Ceresit existã chituri impermeabile, cum ar fi Ceresit CE 43,  
care asigurã un rost impermeabil ºi deosebit de rezistent 
la murdãrire. Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi 
pardosealã, precum ºi îmbinãrile cu obiectele sanitare tre-
buie finisate cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare 
apropiatã de cea a chitului de rosturi.



Clasa IV de expunere la umiditate
Suprafeþe expuse agresiunii chimice
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 Clasa IV de expunere la umiditate include 
spaþiile expuse acþiunii substanþelor chimice, cum ar fi 
bucãtãrii comerciale, spãlãtorii auto, berãrii sau zone 
unde se folosesc în mod frecvent pentru curãþare diverºi 
agenþi chimici agresivi.
 
 Pregãtirea suprafeþei
 Principala condiþie este ca suprafaþa (ºapã 
rapidã produsã cu Ceresit CN 85) sã fie nivelatã, 
uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe care re-
duc gradul de aderenþã. Suprafaþa trebuie grunduitã 
cu produsul epoxidic Ceresit CE 50 prin pensulare 
ºi nediluat. Pe suprafaþa proaspãt aplicatã trebuie 
presãrat nisip cuarþos, uscat la foc cu granulaþia de  
0,2 - 0,6 mm, ex. H33.

 Hidroizolarea suprafeþei
 Aplicaþi douã straturi de hidroizolaþie  
Ceresit CE 49 nediluat, în grosimea de 1mm pe fiecare 
strat. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebuie izolate 
cu ajutorul unei benzi izolante Ceresit CL 152, aplica-
te între douã straturi de material proaspãt aplicat. Între 
aplicarea celor douã straturi trebuie aºteptat 48 ore. Cât 
timp este încã proaspãt, ultimul strat trebuie presãrat cu 
nisip de cuarþ. Pentru etanºarea colþurilor interioare ºi 
exterioare, dar ºi a strãpungerilor de þevi se vor folosi 
produsele speciale Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57.

 Placarea
 Placarea se va face numai folosindu-se adeziv 
epoxidic Ceresit CU 22.

 Chituirea 
 Pentru chituire trebuie folosite chituri epoxi-
dice rezistente la substanþe agresive chimic, respectiv 
Ceresit CE 44, Ceresit CE 47 pentru pereþi ºi Ceresit CE 48 
pentru pardoseli. Înainte de alegerea chitului potrivit tre-
buie consultat tabelul de rezistenþã la acizi pagina 52. 
Toate îmbinãrile dintre pereþi, dintre pereþi ºi pardosealã, 
precum ºi îmbinãrile cu obiectele sanitare trebuie finisate 
cu siliconul sanitar Ceresit CS 25 într-o culoare apropiatã 
de cea a chitului de rosturi.
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 Detalii tehnice de aplicare a hidroizolaþiilor sub placãri

Îmbinarea cu peretele

CL 50 / CL 51
CM 18 / CM 19

Plintã gresie CS 29 / CS 25

CL 152
Plãci ceramice

ªapã armatã CN 85

Folie PEE
Termoizolaþie
Planºeu beton

Îmbinarea cu sifonul de pardosealã

CM 16 / CM 17 / CM 18 / CM 19 / CU 22
CL 54 / CL 50 / CL 51 / CE 49 / CE 50

Silikon Neutral

CM 16 / CM 17 / CM 18 / CM 19
CL 50 / CL 51 / CE 49 / CE 50

Fonoizolaþie ºi termoizolaþie
Placã de beton armat

Pardosealã flotantã
CE 40 / CE 43 / CE 47

Fonoizolaþie ºi termoizolaþie

Îmbinarea cu pasajele de trecere a þevilor

Tencuialã clasicã
CM 16 / CM 17 / CM 18

Plãci de faianþã

CL 53
Silikon Neutral

CL 50 / CL 51



Sistemele de placãri ceramice
cu hidroizolaþie pentru piscine
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 Piscina este spaþiul care conferã relaxare, este locul utilizat atât pentru distracþie, cât ºi 
pentru competiþii sportive. De-a lungul timpului au apãrut diverse sisteme constructive pentru 
execuþia piscinelor, însã cel mai eficient, durabil ºi cu o aplicabilitate multiplã s-a dovedit a fi 
sistemul de piscine cu pereþi din beton.



* nivelul apei = 50 cm deasupra ºi dedesubtul nivelului apei din piscinã

Sisteme de piscine

1.	Piscine	în	do-
meniul privat

2. Fitness & 
Wellness

3.1.	Bãi	publice	/		
Uz	medical

3.2. Piscine 
în domeniul 

sportiv

Pregãtirea 
suprafeþei

Dacã este nece-
sar, asperizarea 
suprafeþei, amor-
sarea cu Ceresit 

CT	17

Dacã este nece-
sar, asperizarea 
suprafeþei, amor-
sarea cu Ceresit 

CT	17

Interior:
CE 50

(cu nisip 
de quartz 

H 33)

Exterior:
CE 50

(cu nisip 
de quartz 

H 33)

CE 50
(cu nisip de 

quartz H 33)

Hidroizolaþie

CR	166,										
CL 50, CL	152,								
CL 53, CL 54,   
CL 56, CL 57

CR	166,										
CL	50,	CL	152,								
CL 53, CL 54,  
CL 56, CL 57

CE 49
(cu nisip 

de H 33) 
+ 

CL 52, 
53, 54, 
56, 57

CE 49
(cu nisip 

de H 33) 
+ 

CL 52, 
53, 54, 
56, 57

CE 49
(cu nisip de
 H 33) + 

CL 52, 53, 
54, 56, 57

Placare
CM 25 /

CM	15	+	CC	83 
/ CM	17

CM 25 /
CM	15	+	CC	83 

/ CM	17

CM 25 / 
CM	17 / 
CM	18

CU	22 CU	22

Chituire

Sub apã: 
CE 43

Nivelul apei: *
CE 44 / CE 47 / 

CE 48

Sub apã: 
CE 43

Nivelul apei: *
CE 44 / CE 47 / 

CE 48

Sub apã: 
CE 43

Nivelul apei: * 
CE 44 / CE 47 / 

CE 48

Sub apã: 
CE 47

Nivelul apei: *
CE 44 / CE 47 

/ CE 48
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 În cazul piscinelor, în special a celor din beton, pentru a obþine rezultatele dorite, trebuie luate în 
calcul douã aspecte deosebit de importante, anume: alegerea sistemului de etanºare ºi acoperire potrivit ºi 
dimensionarea ºi executarea corectã a instalaþiei de recirculare a apei.

 În ceea ce priveºte sistemul de finisare a piscinelor cu pereþi din beton existã mai multe posibilitãþi, 
în sensul cã acestea pot fi vopsite cu acoperiri epoxidice speciale sau pot fi placate cu gresie specialã sau 
mozaic de sticlã. Varianta de finisare se alege þinând cont de destinaþia finalã a piscinei. Astfel, putem deo-
sebi mai multe tipuri de piscine, anume:
 1. Piscine în domeniul privat sau de hotel 
 2. Piscine pentru fitness & wellness 
 3. Piscine pentru uz medical 
 4. Piscine sportive 

 Sisteme constructive pentru realizarea piscinelor
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           Piscine în domeniul privat sau de hotel

 Piscinele în domeniul privat sau de hotel sunt foarte des întâlnite. În cazul acestor piscine este foarte 
important a se respecta procedeul de hidroizolare, dar ºi de alegere a produselor potrivite.

 

 Pregãtirea suprafeþei:
 Principala condiþie este ca suprafaþa sã fie nivelatã, uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe 
care reduc gradul de aderenþã. Dacã suprafaþa prezintã fisuri, acestea trebuie reparate în mod obligatoriu  
cu produse epoxidice (Thomsit R 726, R 727, R 755). Suprafaþa trebuie grunduitã cu amorsa penetrantã 
fãrã solvenþi Ceresit CT 17.
 În cazul segregãrilor sau atunci când betonul este deteriorat se va aplica sistemul sistemul Ceresit PCC.

 Hidroizolarea:
 Pentru etanºarea suprafeþei sunt necesare cel puþin douã straturi de Mortar hidroizolant Ceresit CR 166. 
Alternativ, pentru o soluþie mai rapidã, se poate folosi hidroizolaþia Ceresit CL 50. Aceste produse pot fi 
aplicate cu ajutorul unei pensule, al unei bidinele sau al unui trafalet.
  Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebuie izolate cu ajutorul unei benzi izolante Ceresit CL 152, 
aplicate între douã straturi de material proaspãt aplicat. Pentru etanºarea colþurilor interioare ºi exterioare ºi 
a strãpungerilor de þevi se vor folosi produsele speciale Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57.
  Deosebit de importante sunt detaliile de execuþie. Acestea sunt prezentate la pagina 54.

 Placarea: 
 Placarea se face folosindu-se adezivul flexibil Ceresit CM 17 cu condiþia de a asigura con-
tactul de 100% pe spatele plãcii. În cazul piscinelor placate cu mozaic de sticlã alb sau trans-
parent, se recomandã folosirea unui adeziv de culoare albã, evitându-se astfel pãtarea plãcilor. 
Se recomandã folosirea adezivului de culoare albã Ceresit CM 25.

 Chituirea:
 În cazul piscinelor din domeniul privat se recomandã folosirea chitului flexibil ºi impermeabil 
Ceresit CE 43. În dreptul nivelului apei, la 50 cm deasupra ºi dedesubtul acestuia, trebuie folosit un chit 
epoxidic cum ar fi Ceresit CE 44, CE 47, CE 48.
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 Piscine wellness

 Aceastã categorie se încadreazã în grupa piscinelor cu circuit public unde se impune folosirea de 
produse ecologice fãrã impact asupra sãnãtãþii.

 

 Pregãtirea suprafeþei:
 Principala condiþie este ca suprafaþa sã fie nivelatã, uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe 
care reduc gradul de aderenþã. Dacã suprafaþa prezintã fisuri, acestea trebuie reparate în mod obligatoriu 
cu produse epoxidice Thomsit R 726, R 727, R 755. Suprafaþa trebuie grunduitã cu produsul penetrant fãrã 
solvenþi Ceresit CT 17.
 În cazul segregãrilor sau atunci când betonul este deteriorat se va aplica sistemul sistemul Ceresit PCC.

 Hidroizolarea:
  Pentru etanºarea suprafeþei sunt necesare cel puþin douã straturi de Mortar hidroizolant Ceresit CR 166. 
Alternativ, pentru o soluþie mai rapidã, se poate folosi hidroizolaþia Ceresit CL 50. Aceste produse pot fi aplicate 
cu ajutorul unei pensule, al unei bidinele sau al unui trafalet.
  Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebuie izolate cu ajutorul unei benzi izolante Ceresit CL 152, 
aplicatã între douã straturi de material proaspãt aplicat. Pentru etanºarea colþurilor interioare ºi exterioare 
dar ºi a strãpungerilor de þevi se vor folosi produsele speciale Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57.
  Deosebit de importante sunt detaliile de execuþie. Acestea sunt prezentate la pagina 54.

 Placarea: 
 Placarea se face folosindu-se adezivul flexibil Ceresit CM 17, cu condiþia de a asigura contactul de 
100% pe spatele plãcii.
 În cazul piscinelor placate cu mozaic de sticlã alb sau transparent, se recomandã folosirea unui 
adeziv de culoare albã, evitându-se astfel pãtarea plãcilor. Se recomandã folosirea adezivului de culoare 
albã Ceresit CM 25.

 Chituirea:
 În cazul acestor piscine se recomandã folosirea unui chit rezistent la agenþii de curãþare, anume un 
chit epoxidic cum ar fi Ceresit CE 44, CE 47, CE 48.
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 Piscine pentru uz medical

 Aceastã categorie se încadreazã în grupa piscinelor cu circuit public, unde apa poate conþine dife-
rite substanþe agresive din punct de vedere chimic. Se impune folosirea de produse ecologice cu rezistenþã 
mare la agenþi chimici agresivi.

 Pregãtirea suprafeþei:
 Principala condiþie este ca suprafaþa sã fie nivelatã, uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe 
care reduc gradul de aderenþã. Dacã suprafaþa prezintã fisuri, acestea trebuie reparate în mod obligatoriu 
cu produse epoxidice (Thomsit R 726, R 727, R 755).
  În cazul segregãrilor sau atunci când betonul este deteriorat se va aplica sistemul sistemul Ceresit PCC.

 Hidroizolarea:
 Pentru etanºarea suprafeþei trebuie folositã hidroizolaþia epoxidicã Ceresit CE 49 împreunã cu 
amorsa Ceresit CE 50. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebuie izolate cu ajutorul unei benzi izolante 
Ceresit CL 52, aplicate între douã straturi de material proaspãt. Pentru etanºarea colþurilor interioare ºi exte-
rioare, dar ºi a strãpungerilor de þevi, se vor folosi produsele speciale Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57. 
  Deosebit de importante sunt detaliile de execuþie. Acestea sunt prezentate la pagina 54.

 Placarea:
 În cazul piscinelor cu circuit medical amplasate la interior se poate folosi un adeziv pe bazã de 
ciment cum ar fi Ceresit CM 17 sau Ceresit CM 18.
  În cazul piscinelor amplasate la exterior trebuie folosit în mod obligatoriu adezivul epoxidic Ceresit CU 22.

 Chituirea:
 În cazul acestor piscine se recomandã folosirea unui chit rezistent la agenþii de curãþare ºi la 
substanþele prezente în compoziþia apei ºi anume un chit epoxidic cum ar fi Ceresit CE 44, CE 47, CE 48. 
Înainte de a alege chitul trebuie consultat în mod obligatoriu tabelul de rezistenþã la acizi de la pagina 54.
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 Piscine sportive

 În categoria piscinelor sportive, apa conþine diferite substanþe agresive din punct de vedere chimic 
ºi sunt impuse anumite standarde de funcþionalitate. Se impune folosirea de produse ecologice cu rezistenþã 
mare la agenþi chimici agresivi.

 Pregãtirea suprafeþei:
 Principala condiþie este ca suprafaþa sã fie nivelatã, uscatã, rezistentã ºi sã nu prezinte substanþe 
care reduc gradul de aderenþã. Dacã suprafaþa prezintã fisuri, acestea trebuie reparate în mod obligatoriu 
cu produse epoxidice (Thomsit R 726, R 727, R 755).
  În cazul segregãrilor sau atunci când betonul este deteriorat se va aplica sistemul sistemul Ceresit PCC.

 Hidroizolarea:
 Pentru etanºarea suprafeþei trebuie folositã hidroizolaþia epoxidicã Ceresit CE 49 împreunã cu amor-
sa Ceresit CE 50. Rosturile de dilataþie ºi de îmbinare trebuie izolate cu ajutorul unei benzi izolante Ceresit 
CL 152 aplicate între douã straturi de material proaspãt.
 Pentru etanºarea colþurilor interioare ºi exterioare, dar ºi a strãpungerilor de þevi se vor folosi produ-
sele speciale Ceresit CL 53, CL 54, CL 56, CL 57.
 Deosebit de importante sunt detaliile de execuþie. Acestea sunt prezentate la pagina 54.

 Placarea:
  În cazul acestor piscine trebuie folosit în mod obligatoriu adezivul epoxidic Ceresit CU 22.

 Chituirea:
 În cazul acestor piscine se recomandã folosirea unui chit rezistent la agenþii de curãþare ºi la 
substanþele prezente în compoziþia apei ºi anume un chit epoxidic cum ar fi Ceresit CE 47, CE 48.



Detalii tehnice de aplicare a sistemelor pentru piscine

Etanºarea rostului perimetral

Etanºarea rostului la partea de sus a piscinei

Construirea unui rost de dilataþie pe marginea piscinei
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Adeziv epoxidic CU 22
Sistem de etanºare CE 49 / CE 50
Cordon de etanºare PEE
Mastic de etanºare flexibil

Sistem de etanºare CE 49 / CE 50
Plãci ceramice
Adeziv epoxidic CU 22
Chit epoxidic CE 47

Folie PEE
Material de umplere ºi etanºare a rostului CE 50

Sistem de etanºare CE 49 / CE 50
Folie PEE
Adeziv epoxidic CU 22
Cordon de etanºare PEE
Mastic de etanºare flexibil

Plãci ceramice
Adeziv epoxidic CU 22
Sistem de etanºare CE 49 / CE 50
Tencuialã tradiþionalã PIII
Beton	impermeabilizat
Mastic de etanºare flexibil
Bandã	de	etanºare	
CL 152



Stabilitate la acþiunea agenþilor chimici
 
Substanþe CE 44 CU	22 CE 47 CE 48
Acetonã - - - -
Alcool, 10 % + - - -
Alcool, 100 % + • • •
Sulfat de aluminiu, saturat - + + +
Soluþie de amoniac, 25 % - + + +
Soluþie de amoniac, 10 % - + + +
Amoniac (soluþie) + - - -
Clorurã de amoniu, 10 % - + + +
Nitrat de amoniu, 50 % - + + +
Fosfat de amoniu, saturat - + + +
Sulfat de amoniu, 20 % - + + +
Baterie - • • •
Benzinã	(uºoarã) + • • •
Benzinã	(normalã) - • • •
Benzinã	(super) - • • •
Benzinã	(fãrã	plumb) - • • •
Benzinã	(super	fãrã	plumb) - • • •
Benzol - - - -
Bere - + + +
Acid boric, 5 % - + + +
Lichid de frânã - + + +
Alcool butilic + + + +
Clorurã de calciu, saturatã + + + +
Sulfat de calciu, saturat - + + +
Soluþie de hidroxid de calciu + - - -
Acid acetic glacial - - - -
Petrol + - - -
Acid acetic, 10 % - - - -
Acetat etilic + - - -
Soluþie de curãþat pentru gospodãrie + - - -
Combustibil lichid de încãlzire + - - -
Indicarea	stabilitãþii:			+		stabil;			•		relativ	stabil	;			-		instabil;			*		fãrã	solicitare	mecanicã	ºi	fãrã	diferenþe	
de temperaturã în întregul corp de construcþie
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Substanþe CE 44 CU	22 CE 47 CE 48
Carbonat de potasiu saturat + - - -
Hidroxid de potasiu, 25 % + - - -
Soluþie de sare de bucãtãrie + + + +
Bioxid	de	carbon - + + +
Soluþie salinã - + + +
Sulfat de cupru, saturat - + + +
Apa mãrii - + + +
Clorurã de magneziu saturatã + - - -
Alcool metilic - - - -
Clorurã de metil - - - -
Acid lactic, 3 % - • • •
Acid lactic, 5 % • - - -
Ulei mineral + + + +
Bisulfat	de	sodiu,	saturat - + + +
Carbonat de sodiu, 20 % - + + +
Clorurã de sodiu, 50 % - + + +
Hidroxid de sodiu, 50 % - + + +
Hidroxid de sodiu, 20 % - + + +
Fosfat de sodiu, saturat - + + +
Sulfat de sodiu, saturat - + + +
Leºie de sodã, 50 % - + + +
Diluant - - - -
Acid oxalic, saturat - + + +
Petrol - + + +
Coca Cola - + + +
Motorinã, saturatã - + + +
Clorurã de fier, saturatã - + + +
Sulfat de fier, saturat - + + +
Þiþei (petrol) - + + +
Glicerinã - + + +
Glycol - + + +
Combustibil lichid de încãlzire, uºor - + + +
Leºie de potasiu, 50 % - + + +
Indicarea	stabilitãþii:			+		stabil;			•		relativ	stabil	;			-		instabil;			*		fãrã	solicitare	mecanicã	ºi	fãrã	diferenþe	
de temperaturã în întregul corp de construcþie
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Substanþe CE 44 CU	22 CE 47 CE 48
Carbonat de potasiu saturat + - - -
Hidroxid de potasiu, 25 % + - - -
Soluþie de sare de bucãtãrie + + + +
Bioxid	de	carbon - + + +
Soluþie salinã - + + +
Sulfat de cupru, saturat - + + +
Apa mãrii - + + +
Clorurã de magneziu saturatã + - - -
Alcool metilic - - - -
Clorurã de metil - - - -
Acid lactic, 3 % - • • •
Acid lactic, 5 % • - - -
Ulei mineral + + + +
Bisulfat	de	sodiu,	saturat - + + +
Carbonat de sodiu, 20 % - + + +
Clorurã de sodiu, 50 % - + + +
Hidroxid de sodiu, 50 % - + + +
Hidroxid de sodiu, 20 % - + + +
Fosfat de sodiu, saturat - + + +
Sulfat de sodiu, saturat - + + +
Leºie de sodã, 50 % - + + +
Diluant - - - -
Acid oxalic, saturat - + + +
Petrol - + + +
Coca Cola - + + +
Motorinã, saturatã - + + +
Clorurã de fier, saturatã - + + +
Sulfat de fier, saturat - + + +
Þiþei (petrol) - + + +
Glicerinã - + + +
Glycol - + + +
Indicarea	stabilitãþii:			+		stabil;			•		relativ	stabil	;			-		instabil;			*		fãrã	solicitare	mecanicã	ºi	fãrã	diferenþe	
de temperaturã în întregul corp de construcþie
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Substanþe CE 44 CU	22 CE 47 CE 48
Combustibil lichid de încãlzire, uºor - + + +
Leºie de potasiu, 50 % - + + +
Hidroxid de potasiu, 50 % - + + +
Hidroxid de potasiu, 10 % - + + +
Nitrat de potasiu, saturat - + + +
Sulfat de potasiu, saturat - + + +
Lapte de var, saturat - + + +
Cherosen - + + +
Hidroxid de natriu, 25 % Acid oleic - - - -
Acid fosforic, 50 % - - - -
Acid fosforic, 10 % • • • •
Acid azotic, 25 % - - - -
Acid azotic, 10 % - • • •
Acid azotic, 5 % - • • •
Acid clorhidric, 20 % • • • •
Acid clorhidric, 5 % • • • •
Acid sulfuric, 50 % - - - -
Acid sulfuric, 35 % - + + +
Acid sulfuric, 5 % - + + +
Apa din bazine de înot cf. DIN 19 643 - + + +
Ulei comestibil - + + +
Ulei industrial - + + +
Benzinã - • • •
Terebentinã - - - -
Toluen - + + +
Etilenã - - - -
Apã + • • •
Vapori de apã, 100°C •	* * • •
Vin - + + +
Acid tartric, 25 % - + + +
Xilol + - - -
Acid citric, 10 % - + + +
Acid citric, 3 % • - - -
Indicarea	stabilitãþii:			+		stabil;			•		relativ	stabil	;			-		instabil;			*		fãrã	solicitare	mecanicã	ºi	fãrã	diferenþe	
de temperaturã în întregul corp de construcþie
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Zonã aplicare CE 43
1 Bãi	private,	duºuri x
2 Alte zone private x
3 Pardoseli încãlzite x
4 Balcoane	ºi	terase x
5 Soclu perete cu clinker x
6 Garaje particulare x
7 Scãri sau coridoare x
8 Magazine (trafic uºor) x
9 Centre comerciale x

10 Spaþii de birouri x
11 Hipermarket x
12 Hale de productie, podea x
13 Depozite (încãrcare mare) x
14 Spãlãtorii auto x
15 Bucãtãrii	publice x
16 Zone de procesare a cãrnii -
17 Zone de procesare a fructelor -
18 Piscine private x
19 Piscine publice x
20 Zonele din jurul bazinului de înot x
21 Duºuri publice x
22 Aquapark (cu apã termalã) x
23 Bazine	de	apã x
24 Spitale (fãrã Sãli de operaþie) x
25 Garaje publice x
26 Staþii de tratare a apei x
27 Brutãrii x
28 Hoteluri, restaurante x
29 Camera cu boiler x
30 Bazine	de	apã	la	pompieri x
31 Spãlatorii publice x
32 Tuneluri, metrou x
33 Bazine	comunale	de	tratare	a	apei x
34 Berãrii -

x = se poate folosi, - = nu se poate folosi.

CE43 Grand’Elit – zone de aplicare
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Greºeli în aplicarea plãcilor ceramice
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 Rezultatele obþinute în urma utilizãrii unor materiale de calitate superioarã de cãtre o 
persoanã neexperimentatã pot fi departe de aºteptãri. De aceea, în cadrul Henkel România 
se pune un accent deosebit pe calitatea realizãrii lucrãrilor de placãri ceramice. Compania 
Henkel organizeazã în mod frecvent cursuri practice ºi prezentãri ale produselor Ceresit pen-
tru arhitecþi, constructori ºi aplicatori. De asemenea, serviciul de consultanþã tehnicã, format 
din personal cu experienþã în domeniu, este disponibil la nivel naþional prin  dotãri de ultimã 
generaþie. Din experienþa acumulatã de-a lungul anilor rezultã cã cele mai frecvente greºeli 
în domeniul lucrãrilor de placãri ceramice sunt:



sãruri din 
materiale de
construcþie

apã

chit

substratadeziv

vapori

sãruri - decolorare

plãci ceramice
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 Greºeli de pregãtire a suportului 

 Netratarea corespunzãtoare a suprafeþei poate avea consecinþe 
grave asupra lucrãrilor de placare, în sensul cã aderenþa adezivului la 
suprafaþã poate fi necorespunzãtoare, iar plãcile se pot desprinde (vezi 
imaginile 1 ºi 2).

 Lipsa hidroizolaþiei sub placãri 

 În cazul balcoanelor ºi teraselor placate cu gresie se impune folosi-
rea stratului de hidroizolaþie sub placãri. În caz contrar, apa va pãtrunde în 
ºapa suport ºi în decursul sezonului friguros va afecta atât placarea, cât ºi 
faþada (vezi imaginile 3 ºi 4).
 Mai mult, în cazul suprafeþelor verticale apare o decolorare a chitu-
lui, respectiv o albire a acestuia. 

 Greºeli de alegere a produsului potrivit

 Atunci când produsele cu care se efectueazã placarea nu sunt cele 
corespunzãtoare, aderenþa este compromisã, iar plãcile se vor desprinde. 
De exemplu, cea mai întâlnitã greºealã de acest tip este folosirea unui ade-
ziv standard la gresie porþelanatã.

 Greºeli de aplicare a produselor

 Nu se folosesc uneltele corespunzãtoare. 
 Este foarte important sã se foloseascã uneltele care trebuie. În cazul 
adezivilor trebuie aleasã corect mistria zimþatã, iar în cazul chitului de ros-
turi trebuie folosite spatulele de finisare corespunzãtoare.

 Plãcile ceramice sunt înmuiate în apã.
 Se aplicã numai la metoda în pat gros. Este o mare greºealã sã se înmoaie plãcile în apã. Acestea 
vor fi saturate, iar adezivul nu mai are de ce sã se prindã.

 Amestecarea cu alte produse (incompatibilitate).
 Produsele Ceresit se recomandã a fi folosite conform instrucþiunilor date de producãtor. Nu se 
recomandã amestecarea cu produse de la diferiþi producãtori, deorece, în acest caz, nu poate fi garantatã 
calitatea produsului.



Gama de produse pentru placãrile 
ceramice ºi hidroizolaþii
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 În paginile precedente au fost prezentate sistemele ºi soluþiile complete pentru placãrile 
ceramice oferite de Ceresit. Durabilitatea acestor soluþii constã în calitatea elementelor com-
ponente, respectiv a produselor din cadrul sistemului. Gama de produse Ceresit pentru placãri 
cuprinde produse ecologice, pe bazã de ciment, rãºini sintetice ºi aditivi care nu afecteazã 
mediul înconjurãtor ºi în acelaºi timp nu pun în pericol nici aplicatorul nici utilizatorul final.
 Dar ce calitãþi speciale ºi proprietãþi au produsele Ceresit pentru placãri? În paginile 
urmãtoare sunt prezentate aceste produse împreunã cu informaþii detaliate. 



Adezivi pentru plãci ceramice

Ceresit CM 9
Adeziv pentru faianþã ºi gresie, la interior

4Caracteristici:
•	Pentru	grosimi	de	la	5	la	15	mm
•	Ideal	pentru	suprafeþe	neregulate
•	Pentru	plãci	ceramice	absorbante
•	Economic

4Domenii de utilizare:
Pentru placãri ceramice sau din piatrã naturalã, teracote ºi moza-
icuri;	pentru	lipirea	plãcilor	ceramice	absorbante,	gr.	BIIa,	BIIb,	B	
III, la interior, pe toate suporturile având ca liant cimentul; pentru 
placarea cu plãci ceramice porþelanate neabsorbante se va adãu-
ga aditivul Ceresit CC 83 sau se va utiliza un adeziv flexibil (CM 
12 sau CM 16).

4Consum: 2 - 6 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor 

4Ambalare:
saci de 25 kg – 42 saci/palet

Ceresit CM 11 PLUS
Adeziv pentru plãci ceramice la interior ºi exterior

4Caracteristici:
•	Pentru	interior	ºi	exterior
•	Pentru	plãci	porþelanate	la	interior
•	Lucrabilitate	excelentã
•	Rezistenþã	la	îngheþ
•	Alunecare	redusã
•	Pentru	grosimi	de	la	2	la	10	mm
•	Economic

4Domenii de utilizare:
Pentru plãci ceramice absorbante la interior ºi exterior; pentru 
plãci porþelanate (absorbþie apã mai micã de 0,5%) la interior. Se 
poate aplica ºi peste hidroizolaþii sub placãri. 

4Consum: 2 - 4,5 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare:
saci de 25 kg – 42 saci/palet

ALUNECARE

ALUNECARE
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Ceresit CM 15
Adeziv pentru marmurã

4Caracteristici:
•	Gata	de	chituit	dupã	6	ore
•	Previne	schimbarea	culorii
•	Punere	rapidã	în	operã
•	Culoare	albã
•	Se	preteazã	la	pardoseli	încãlzite
•	Rezistent	la	îngheþ-dezgheþ

4Domenii de utilizare:
Pentru executarea placãrilor cu plãci de marmurã sau plãci din pia-
trã naturalã cu structura semicristalinã, în condiþiile pãstrãrii culorii 
acestora ºi, de asemenea, pentru montarea produselor ceramice. 
Se poate utiliza pe suprafeþe critice, placãri ceramice anterioare, 
suprafeþe rezistente, gleturi, pardoseli anhidritice, beton celular, 
beton tânãr (de minim 3 luni). Se poate utiliza atât în interior, cât 
ºi la exterior.

4Consum: 1,5 - 3,5 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

APLICARE
ALUNECARE

Ceresit CM 12
Adeziv flexibil pentru placãri ceramice la interior ºi exterior

4Caracteristici:
•	Flexibil
•	Uºor	de	aplicat
•	Aderenþã	foarte	bunã
•	Pentru	plãci	porþelanate	la	interior,	balcoane	ºi	terase
•	La	exterior,	pe	suprafeþe	absorbante	cu	plãci	absorbante	fãrã
   expunere directã la apã
•	Pentru	pardoseli	încãlzite	la	interior

4Domenii de utilizare:
Recomandat pentru montarea de plãci ceramice absorbante la interior
ºi exterior ºi pentru plãci ceramice neabsorbante la interior; 
pentru placãri pe pardoseli încãlzite; se poate utiliza pentru placãri ceramice anterioare, ºape sclivisite 
ºi din asfalt turnat la interior.

4Consum: 1,4 - 4,2 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor 

4Ambalare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

TIMP DESCHIS
EXTINS
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4Caracteristici:
•	Super-flexibil
•	Culoare	gri
•	Rezistenþã	mare
•	Pentru	balcoane,	terase	ºi	suprafeþe	critice
•	Pentru	pardoseli	încãlzite;	pentru	interior	ºi	exterior
•	Recomandat	pentru	spaþii	permanent	umede
•	Pentu	placãri	peste	placãri	anterioare

4Domenii de utilizare:
Pentru placãri cu plãci ceramice ºi plãci din piatrã naturalã; pentru supra-
feþe suport absorbante ºi neabsorbante; poate fi folosit ºi pentru li pirea pe 
suporturi	deformabile,	cum	ar	fi	plãcile	de	gips	carton,	OSB	sau	PAL,	tratate	
corespunzãtor; pentru interior, exterior ºi medii permanent umede (piscine, rezervoare de apã); pentru 
aplicare în clãdiri de locuit, clãdiri publice sau clãdiri comerciale.

4Consum:1,4 - 4 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

Ceresit CM 17
Adeziv flexibil de culoare gri pentru placãri ceramice ºi din piatrã naturalã

FLEXIBILITATEALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS

Ceresit CM 16
Adeziv flexibil pentru placãri ceramice ºi din piatrã naturalã

4Caracteristici:
•	Adeziv	flexibil
•	Foarte	uºor	de	aplicat;	rezistenþã	mare
•	Pentru	suprafeþe	etanºate
•	Pentru	plãci	neabsorbante	la	interior	ºi	exterior
•	Pentru	pardoseli	încãlzite;	lipire	pe	balcoane,	terase

4Domenii de utilizare:
Pentru placãri ceramice ºi plãci din piatrã naturalã; pentru suprafeþe 
suport absorbante ºi neabsorbante; poate fi folosit ºi pentru lipi-
rea pe suporturi deformabile, cum ar fi plãcile de gips carton sau 
plãcile	de	PAL,	OSB	tratate	corespunzãtor;	pentru	interior	ºi	exterior	
la aplicare în clãdiri de locuit, clãdiri publice sau clãdiri comerciale; 
pentru lipirea pe suprafeþe etanºate cu hidroizolaþii pe bazã de ci-
ment.

4Consum:1,3 - 4 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare ºi depozitare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

ALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS
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Ceresit CM 25
Adeziv flexibil de culoare albã pentru placãri ceramice ºi din piatrã naturalã

4Caracteristici:
•	Super-flexibil;	culoare	albã
•	Rezistenþã	mare
•	Pentru	balcoane,	terase	ºi	suprafeþe	critice
•	Pentru	pardoseli	încãlzite;	pentru	interior	ºi	exterior
•	Recomandat	pentru	spaþii	permanent	umede
•	Recomandat	pentru	mozaic

4Domenii de utilizare:
Optim pentru placãrile cu marmurã, piatrã naturalã ºi  mozaic, datoritã 
cimentului alb care nu murdãreºte plãcile; recomandat pentru spaþii perma-
nent umede: piscine, rezervoare de apã; pentru aplicare în clãdiri de locuit, clãdiri publice sau clãdiri 
comerciale; placarea piscinelor din beton acoperite cu mozaic vitroceramic, numai în combinaþie cu 
produsele de hidroizolaþie sub placãri (Ceresit CL 50 ºi Ceresit CL 152).

4Consum: 1,3 - 3,8 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare si depozitare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

FLEXIBILITATEALUNECARE
TIMP DESCHIS
EXTINS

Ceresit CM 29 Multi Xpress
Adeziv flexibil rapid pentru placãri ceramice ºi din piatrã naturalã

4Caracteristici:
•	Pentru	interior	ºi	exterior
•	Pentru	pardoseli	încãlzite
•	Gata	de	chituire	dupã	aproximativ	3	ore

4Domenii de utilizare:
•		Pentru	fixarea	plãcilor	ceramice,	a	plãcilor	de	mozaic,	a	plãcilor	porþelanate	

cu absorbþie redusã de apã (0-3%), a plãcilor de piatrã naturalã subþiri la 
interior ºi exterior pe toate suporturile pe bazã de ciment.

•		Pentru	pardoseli	 încãlzite,	bucãtãrii,	bãi,	balcoane,	 terase	ºi	 în	clãdirile	 în	
care traficul este intens.

4Consum: 3 - 6 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare si depozitare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

ALUNECARE
APLICARE TIMP DESCHIS

EXTINS
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Ceresit CU 22
Adeziv epoxidic

4Caracteristici:
•	Impermeabil,	stabil	la	acþiunea	substanþelor	chimice
•	Aderenþã	puternicã
•	Circulabil	în	scurt	timp
•	Nu	conþine	solvenþi

4Domenii de utilizare:
Pentru montarea plãcilor de gresie sau faianþã, a marmurei, 
a plãcilor de piatrã naturalã, clincher, porþelan, mozaic etc.; 
pentru operaþii de lipire a elementelor prefabricate, a pro-
filelor; utilizabil pentru interior ºi exterior; special pentru zone 
umede ºi solicitate chimic, de exemplu instalaþii de spãlare, staþiuni balneare, bucãtãrii mari, fabrici de 
bere, silozuri, grajduri, lãptãrii, bazine de înot, laboratoare; utilizabil ºi la conducte cu apã potabilã.

4Consum: 1,9 - 3,4 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor

4Ambalare: gãleatã conþinând 2 componente de 8 kg
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Chituri de rosturi

Ceresit CE 35
Chit de rosturi standard

4Caracteristici:
•	Uºor	de	aplicat;	uºor	de	curãþat
•	Întãrire	rapidã;	economic
•	Fãrã	contracþii
•	Pentru	grosimi	ale	rostului	cuprinse	între	4	şi	15	mm
•	Recomandat	pentru	cãrãmizi	din	sticlã

4Domenii de utilizare:
Pentru chituirea placãrilor ceramice, a clincherului ºi cãrãmizilor de sticlã; pen-
tru rostuirea zidãriilor cu cãrãmidã aparentã; pentru interior ºi exterior; pentru 
placãri ceramice aplicate pe suporturi rigide, nedeformabile; rosturile de di-
lataþie, colþurile, precum ºi rosturile aflate la îmbinarea pereþilor ºi cele din jurul 
instalaþiilor sanitare se vor etanºa în mod obligatoriu cu silicon sanitar Ceresit CS 25.

4Consum: 0,7 - 1,5 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: saci de 5 kg

SR
-E

N 13888:2002   SR-EN 13888:2002

Ceresit CE 33
Chit de rosturi standard

4Caracteristici:
•	Aspect	fin
•	Fãrã	contracþii
•	Uºor	de	prelucrat
•	Uºor	de	curãþat
•	Prizã	rapidã
•	Pentru	grosimi	ale	rostului	de	pânã	la	8	mm

4Domenii de utilizare:
Rostuirea placãrilor ceramice de pardoseli ºi pereþi, precum ºi a 
mozaicurilor din sticlã ºi porþelan, în interior în spaþii casnice apli -
cate pe suporturi rigide, nedeformabile; rosturile de dilataþie, colþurile, precum ºi rosturile aflate la îm-
binarea pereþilor ºi cele din jurul instalaþiilor sanitare se vor etanºa în mod obligatoriu cu silicon sanitar 
Ceresit CS 25.

4Consum: 0,38 - 0,67 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: saci de 2 ºi 5 kg (culori)

SR
-E

N 13888:2002   SR-EN 13888:2002
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Ceresit CE 40 aquastatic
Chit de rosturi flexibil “efect de perlã”

4Caracteristici:
•	Sistemul	Microprotect	cu	protecþie	împotriva	mucegaiului	ºi	

a murdãriei
•	Flexibil,	pentru	pardoseli	încãlzite
•	Rezistent	la	apã;	finisare	bunã
•	Pentru	interior	ºi	exterior
•	Lucrabilitate	mare
•	Pentru	grosimi	ale	rostului	de	pânã	la	8	mm

4Domenii de utilizare:
Pentru chituirea plãcilor ceramice, cãrãmizilor de sticlã ºi a plãcilor din piatrã naturalã pe suprafeþe verti-
cale sau orizontale; datoritã efectului foarte mare de hidrofobizare (aquastatic), picãturile de apã rãmân 
întregi pe suprafaþa chitului fãrã a pãtrunde în structura acestuia. Acest fapt permite folosirea chitului de 
rosturi CE 40 în zone permanent umede cum ar fi: bãi, duºuri, bucãtãrii etc.; CE 40 poate fi aplicat atât la 
interior, cât ºi la exterior; se recomandã folosirea lui CE 40 pe substraturi deformabile cum ar fi: pardoseli 
încãlzite,	OSB,	gips-carton.

4Consum: 0,4 - 0,7 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: gãleþi de plastic de 2 ºi 5 kg; culori: disponibil în peste 25 de culori

   
EN

 13888:2002        EN
 13888:2002

Ceresit CE 43 aquastatic
Chit de rosturi flexibil

4Caracteristici:
•	Sistemul	Microprotect	cu	protecþie	împotriva	mucegaiului	ºi	a	
murdãriei
•	Impermeabil;	flexibil
•	Pentru	cãrãmizi	de	sticlã	(tip	Nevada)
•	Rezistent	la	trafic;	pentru	interior	ºi	exterior
•	Pentru	grosimi	ale	rostului	de	pânã	la	20	mm

4Domenii de utilizare:
Chitul Ceresit CE 43 se utilizeazã pentru rostuirea plãcilor ceramice, din sticlã sau din piatrã, atât pe 
suprafeþe orizontale, cât ºi pe suprafeþe verticale; datoritã gradului ridicat de impermeabilitate (efect 
aquastatic), picãturile de apã nu penetreazã structura acestuia; aceastã caracteristicã face posi-
bilã utilizarea acestui chit în locurile expuse la acþiunea apei, cum ar fi bãi, camere de duº, bucãtãrii; 
Ceresit CE 43 poate fi folosit în piscine, bãi, toalete, saune, holuri; poate fi utilizat atât în interior, cât ºi 
în exterior; se recomandã în special pentru chituirea plãcilor fixate pe suprafeþe deformabile: pardoseli 
încãlzite, plãci poroase sau gips-carton, balcoane ºi terase.

4Consum: 0,6 - 1,2 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: gãleþi de plastic de 5 kg

   
EN

 13888:2002        EN
 13888:2002
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Chituri de rosturi - gamã de culori

Ceresit vã recomandã gama de culori

Nr.
Gamã de 

culori
CE 33 
Super

CE 35 
Super

CE 40 
Aquastatic

CE 43 
Grand’Elit

Silicon 
Sanitar 
CS 25

Recomandarea 
Ceresit

01 alb • • • •
04 silver • • •
07 grey • • • • •
10 manhattan • • •
13 antracite • • • • 
16 graphite • • •
22 melba •
25 sahara •
28 cream • • •
31 rosa •
34 pink •
37 chilli •
40 jasmine • • •
41 natura • •
43 bahama • • • •
46 caramel • • • • •
47 siena • •
49 clinker • • •
52 cocoa • •
55 terra • • • •
58 chocolate • • • • •
64 mint • • •
67 kiwi •
70 amazon • •
73 olive • •
79 crocus • • •
80 sky •
85 polar • •
88 ocean • •
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Ceresit CE 44
Chit de rosturi epoxidic

4Caracteristici:
•	Impermeabil;	uºor	de	aplicat;	nu	conþine	solvenþi
•	Pentru	rosturi	cu	o	lãþime	de	la	2	pânã	la	12	mm
•	Stabil	la	acþiunea	substanþelor	chimice
•	Pentru	placãri	ceramice	puternic	solicitate

4Domenii de utilizare:
Pentru chituirea placãrilor ceramice glazurate respectiv cu pori închiºi, mozaic, mozaic din
sticlã sau porþelan; se utilizeazã pe suprafaþa peretelui sau a pardoselii; pentru placãri ceramice rezis-
tente la agenþi chimici în interior, exterior ºi zone umede; rosturile de dilataþie, colþurile, precum ºi rosturile 
aflate la îmbinarea pereþilor ºi cele din jurul instalaþiilor sanitare se vor etanºa în mod obligatoriu cu sili-
con sanitar Ceresit CS 25.

4Consum: 1 - 2,3 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: gãleatã de 10 kg cu douã componente

   
EN

 13888:2002        EN
 13888:2002

Ceresit CE 47
Chit de rosturi epoxidic pentru pereþi

4Caracteristici:
•	Prelucrare	uºoarã;	impermeabil
•	Stabil	la	acþiunea	substanþelor	chimice
•	Nu	conþine	solvenþi;	poate	fi	aplicat	mecanic
•	Pentru	rosturi	între	2	ºi	8	mm
•	Recomandat	pentru	rosturi	stabile	la	acþiunea	substanþelor	chimice

4Domenii de utilizare:
Pentru lucrãri de chituire stabile la acþiunea substanþelor chimice rezistente, a plãcilor
ceramice de gresie sau faianþã, clincherelor, plãcilor ceramice antiacide; pentru lucrãri
de chituire în medii agresive, de exemplu în staþiuni balneare, lãptãrii, bucãtãrii mari, instalaþii de spãlare, 
fabrici de bere, silozuri, grajduri, bazine de înot, laboratoare; se utilizeazã pentru interior ºi exterior, în 
zone permanent umede; utilizabil ºi la conducte cu apã potabilã.

4Consum: 0,8 - 1,9 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: gãleatã de metal cu douã componente de 5 kg

   
EN

 13888:2002        EN
 13888:2002

Chituri epoxidice
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Ceresit CE 48
Chit de rosturi epoxidic pentru pardosealã

4Caracteristici:
•	Impermeabil;	aderenþã	puternicã
•	Stabil	la	acþiunea	substanþelor	chimice
•	Nu	conþine	solvenþi;	pentru	rosturi	cu	
    dimensiuni între 2 ºi 8 mm
•	Prelucrare	mecanicã

4Domenii de utilizare:
Pentru lucrãri de chituire stabile la acþiunea substanþelor chimice, 
rezistente, a plãcilor ceramice de gresie sau faianþã, clincherelor antiacide, plãcilor de clincher pentru 
pardosealã; pentru lucrãri de chituire în medii agresive, de exemplu în staþiuni balneare, lãptãrii, bucãtãrii 
mari, instalaþii de spãlare, fabrici de bere, silozuri, grajduri, bazine de înot, laboratoare; se poate utiliza 
la interior ºi exterior, în zone permanent umede.

4Consum: 0,8 - 1,9 kg/m2 – în funcþie de mãrimea plãcilor ºi de dimensiunea rostului

4Ambalare: gãleatã de metal cu douã componente de 5 kg

   
EN

 13888:2002        EN
 13888:2002

Ceresit Sanitary Silicone CS 25
Silicon sanitar

4Caracteristici:
•	Triplã	protecþie	antimucegai	-	Sistem	TrioProtect
•	Bunã	aderenþã	în	timp;	nu	se	contractã	în	timp
•	Se	întãreºte	la	umezealã
•	Elastic
•	Rezistent	la	îmbãtrânire	ºi	la	razele	ultraviolete
•	Inodor	dupã	întãrire;	nu	se	poate	vopsi
•	Aceeaºi	paletã	de	culori	cu	chiturile	de	rosturi*

4Domenii de utilizare:
Etanºarea rosturilor dintre plãci ºi din instalaþiile tehnico-sanitare; 
etanºarea dilataþiilor apãrute în cadrul camerelor care prezintã 
umezealã; atât în interiorul (bãi, bucãtãrii, toalete), cât ºi în 
exteriorul clãdirilor.

4Ambalare: cartuº din plastic 280 ml – 12 buc/bax

*  transparent, alb, silver, grey, manhattan, antracite, graphite, cream, rosa, jasmine, 
bahama, caramel, clinker, terra, chocolate, mint, amazon, olive, crocus, azur, po-
lar, ocean

Chituri siliconice
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4Caracteristici:
•	Impermeabilã;	poate	fi	placatã	dupã	2	ore
•	Acoperire	a	fisurilor;	pentru	piscine;	pentru	interior	ºi	exte-

rior

4Domenii de utilizare:
În interior pentru perete ºi pardosealã:
pentru etanºarea spaþiilor umede ºi ude sub placãrile ce-
ramice, de exemplu în bãi, duºuri ºi spaþii sanitare în domeniul 
public ºi profesional
În exterior:
pentru protecþia suportului împotriva umezelii pe terase ºi balcoane, pe ºape de ciment ºi baze de beton; 
nu se aplicã pe placãri ceramice vechi, asfalt turnat sau straturi de vopsea; se poate folosi ºi la piscine 
acoperite cu plãci ceramice sau mozaic vitroceramic

4Consum: 1,4 - 4 kg/m2 în funcþie de grosimea stratului (pentru 2 straturi)

4Ambalare:  gãleatã mixtã cu conþinut: 5 kg pungã de hârtie (componenta A); 
					5	kg	gãleatã	-	PE	(componenta	B)

Ceresit House & Construction CS 26
Silicon neutral

4Caracteristici:
•	Pentru	suprafeþe	alcaline	ºi	metale.	Nu	corodeazã
•	Bunã	aderenþã	în	timp;	nu	se	contractã	în	timp
•	Se	întãreºte	la	umezealã
•	Nu	înnegreºte	suprafaþa	oglinzilor
•	Nu	necesitã	amorsare	pe	majoritatea	suprafeþelor
•	Rezistent	la	îmbãtrânire	ºi	la	condiþii	de	mediu
•	Rezistent	la	razele	ultraviolete
•	Disponibil	în	varianta	de	culoare	transparent

4Domenii de utilizare:
Fixarea oglinzilor; rostuirea PVC-ului; etanºarea ramelor din plastic, 
metal ºi lemn la uºi ºi ferestre; etanºarea rosturilor în spaþii sanitare.

4Ambalare: cartuº din plastic 280 ml – 12 buc/bax

Ceresit CL 50
Hidroizolaþie bicomponentã sub placãri ceramice

Produse pentru hidroizolaþie
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Ceresit CL 51 "Express"
Hidroizolaþie monocomponentã sub placãri ceramice

4Caracteristici:
•	Poate	fi	vopsitã	ºi	ºpãcluitã
•	Acoperire	continuã	a	fisurilor;	pentru	interior	ºi	exterior;	nu				 				
conþine solvenþi
•	Poate	fi	placatã	dupã	4	ore

4Domenii de utilizare:
În interior pentru perete ºi pardosealã:
pentru etanºarea spaþiilor umede ºi ude sub pavajele ceramice, de 
exemplu în bãi cu cadã, duºuri, toalete ºi bucãtãrii

În exterior:
pentru protecþia bazei împotriva umezelii, pe terase ºi balcoane pe ºape de ciment ºi baze de beton; nu 
se aplicã pe placãri ceramice vechi, asfalt turnat sau straturi de vopsea; nu se recomandã pentru aplicare 
în spaþii publice sau pentru etanºarea piscinelor acoperite cu plãci ceramice

4Consum: cca. 1,4 kg/m2 în funcþie de grosimea stratului 

4Ambalare: gãleatã de 5 kg

Ceresit CE 49  
Hidroizolaþie flexibilã pe bazã de rãºini epoxidice sub placãri ceramice

 4Caracteristici:
•	stabilã	la	acþiunea	substanþelor	chimice	 	 •	flexibilã
•	impermeabilã	 	 	 	 	 •	nu	conþine	solvenþi
•	acoperã	fisurile

4Domenii de utilizare:
Pentru protecþia suprafeþei suport împotriva pãtrunderii apei ºi acþiunii 
agenþilor chimici. Material de etanºare fãrã îmbinãri prin cordon de rost, 
stabil la acþiunea substanþelor chimice, flexibil, sub plãci de gresie sau 
faianþã. Se întrebuinþeazã în duºuri, bazine de înot, toalete, instalaþii de 
spãlare, spaþii ude, balcoane, terase, bucãtãrii mari, lãptãrii, industria 
chimicã, textilã, pielãriei, hârtiei ºi bãuturilor. Pentru suprafeþe suport 
minerale ºi critice, de exemplu beton, ºape pe bazã de ciment, tencu-
ialã, grupe de mortar PII ºi PIII, ºapã de asfalt turnat în interior, placãri 
ceramice anterioare, pardoseli încãlzite, plãci fibro-lemnoase, zidãrie cu 
rosturi pline ºi masã de ºpaclu pentru pardosealã.

4Ambalare: Componenta A: gãleatã în cantitate de 5 kg.
Componenta	B:	gãleatã	în	cantitate	de	5	kg.
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Ceresit CL 152, CL 53, CL 54, CL 56, CL 57

CL 57 – Colþ de etanºare „exterior”
CL 53 – Manºetã de etanºare pentru perete
CL 152 – Bandã de etanºare
CL 56 – Colþ de etanºare “interior”
CL 54 – Manºetã de etanºare pentru pardosealã

4Caracteristici:
•	Impermeabile	 	 •	Rezistente	la	rupere
•	Elastice	 	 	 •	Rezistente	la	deteriorare
•	Legãturã	durabilã		 •	Rezistenþã	la	UV

4Domenii de utilizare:
Pentru acoperirea impermeabilã a rosturilor de dilataþie ºi de legãturã, a 
strãpungerii prin zid cu þeavã ºi a colþurilor încãperilor aflate în contact 
cu produse de etanºare flexibile ºi impermeabile precum CL 50, CL 51 
sau CR 166 sub placãrile ceramice din gresie sau faianþã; pentru interior 
ºi exterior; pentru pardosealã ºi perete; asigurã un substrat impermeabil 
pentru placãrile ceramice.

4Ambalare: CL 152 – role de 10 m ºi 50 m; CL 53 – 15 bucãþi în carton
CL 54 – 5 bucãþi în carton; CL 56 – 10 bucãþi în carton
CL 57 – 10 bucãþi în carton

Ceresit CE 50   
Amorsã pentru Ceresit CE 49 hidroizolaþie flexibilã pe bazã de rãºini epoxidice

 4Caracteristici:
•	prelucrare	uºoarã	 	 		•	aderenþã	puternicã			
•	penetrare	puternicã	 	 		•	nu	conþine	solvenþi			
•	consolidare

 4Domenii de utilizare:
Pentru amorsarea suprafeþelor suport, absorbante ºi neabsorbante 
înainte de aplicarea materialului de etanºare flexibilã pe bazã de rãºini 
epoxidice CE 49. Suprafeþele suport potrivite sunt betonul, ºapele pe 
bazã de ciment, tencuielile grupele PII ºi PIII, ºapele pe bazã de asfalt 
turnat în interior, placãrile ceramice, pardoselile încãlzite, plãcile fibrolemnoase, zidãria cu rosturi pline 
ºi masele de ºpaclu pentru pardosealã.

4 Ambalare:  Gãleatã în cantitate de 5 kg cu douã componente.
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Ceresit CR 166
Hidroizolaþie bicomponentã flexibilã

4Caracteristici:
•	Pânã	la	o	adâncime	de	50	m	coloana	de	apã	
•	Acoperã	fisuri	de	pânã	la	1,0	mm	
•	Pentru	utilizare	atât	pe	partea	negativã,	cât	si	pe	cea	pozitivã	
•	Pentru	suprafeþe	deformabile
•	Rezistent	la	intemperii	ºi	la	îngheþ	
•	Poate	fi	folosit	în	combinaþie	cu	banda	de	etanºare	CL	152

4Domenii de utilizare:
Acoperirea fisurilor; terase; etanºarea rezervoarelor de apã; pis-
cine; fundaþii; structuri de beton armat; construcþii ºi anexe agricole; 
pardoseli încãlzite.

4Consum:  5 kg/m2 – strat de 3 mm

4Ambalare: componenta A – 24 kg saci de hârtie;
componenta	B	–	8	l	canistre	de	plastic

Ceresit CR 65
Mortar hidroizolant pe bazã de ciment pentru izolarea elementelor 
de construcþii

4Caracteristici:
•	Volum	stabil
•	Permeabilitate	la	vapori
•	Impermeabilitate	la	apã
•	Uºor	de	aplicat
•	Rezistent	la	îngheþ
•	Aplicare	cu	pensula	sau	cu	fierul	de	glet

4Domenii de utilizare:
Pentru hidroizolarea suprafeþelor minerale cu pori deschiºi, pentru 
etanºarea zidãriilor (cu suprafaþa netedã, rostuite la faþã), a betonu-
lui (cel puþin 3 luni de la turnare), tencuielilor ºi ºapelor de ciment 
(cel puþin 28 zile de la turnare). Pentru etanºarea la interior a rezer-
voarelor de apã de tip monolit, a rezervoarelor de apã potabilã ºi a 
piscinelor cu adâncimea 5 m. Pentru suprafeþe orizontale ºi verticale.
Pentru hidroizolarea ulterioarã a clãdirilor vechi ºi a pãrþilor de con-
strucþie pe partea negativã (sensul opus pãtrunderii apei).

4Consum:  8 kg/m2 – strat de 5 mm

4Ambalare: 25 kg saci de hârtie
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Ceresit CR 90 Crystaliser
Mortar hidroizolant cu efect de cristalizare

4Caracteristici:
•	Impermeabilizeazã	prin	cristalizare
•	Rezistã	la	presiunea	pozitivã	şi	negativã	a	apei
•	Etanºeazã	microfisurile	din	beton	pânã	la	0,4	mm
•	Conlucreazã	cu	banda	de	etanºare	CL	152
•	Permeabil	la	vapori;	rezistent	la	îngheþ
•	Aplicare	economicã
•	Poate	fi	aplicat	prin	pensulare	sau	ºpãcluire
4Domenii de utilizare:
Balcoane,	subsoluri,	pereþi	ai	garajelor	subterane,	rezervoare	de	
apã menajerã, bazine de tratare a apei de dimensiuni reduse, 
rezervoare de apã potabilã de dimensiuni reduse, piscine (cu su-
prafaþa de pânã la 20 m2).

4Consum: 5 kg/m2 – strat de 3 mm

4Ambalare: saci de 25 kg – 42 saci/palet

Ceresit CT 17
Grund de profunzime, fãrã solvent 
Grund pe bazã de rãºini sintetice pentru suprafeþe critice, destinat utilizãrii 
înainte de aplicarea placãrilor, a acoperirilor sau a ºapelor autonivelante

4Caracteristici:
•	Penetrare	puternicã	
•	Rezistent	la	factorii	atmosferici	agresivi	
•	Combate	umezeala	
•	Inodor	
•	Întãreºte	stratul	suport	
•	Reduce	absorbþia	
•	Fãrã	solvenþi	

4Domenii de utilizare:
Ca grund pentru pereþi ºi planºee. Pentru stabilizarea ºi reducerea absorbabilitãþii 
materialelor	precum:	betoane	uºoare,	BCA,	gleturi	de	ipsos,	plãci	de	ipsos	ºi	gips-	
carton, ºape anhidrit, ºape de ciment absorbante, acoperiri ceramice sau cu piatrã 
naturalã, planºee de beton de mare densitate, netede, straturi suport ce au ca liant 
cimentul.

4Ambalare: canistre de plastic de 2 litri ºi 10 litri

Produse pentru amorsare

77



Thomsit R 766
Amorsã universalã pentru suporturi absorbante ºi neabsorbante

4Caracteristici:
•	universalã
•	foarte	concentratã	-	acoperire	mare
•	uscare	rapidã

4Domenii de utilizare:
Amorsã concentratã ºi cu emisii foarte scãzute (EC1). Aplicaþii: ºape 
de ciment, plãci de beton, ºape de sulfat de calciu, ºape autonive-
lante, plãci prefabricate pentru pardosealã, pardoseli din piatrã ºi 
ceramicã. Potrivitã ca amorsã înaintea lipirii parchetului cu adezivii 
Thomsit. Nu este potrivitã pentru ºape pe bazã de magneziu. 
Thomsit R766 nu este o barierã de vapori.

4Ambalare: bidon de plastic.

Ceresit CN 94  
Amorsã universalã între materialele de nivelare a pardoselilor, placãrile 
ceramice ºi piatra naturalã, pe suprafeþele critice

4Caracteristici:
•	pentru	suprafeþe	critice
•	aderenþã	foarte	mare
•	pentru	suprafeþe	absorbante	ºi	neabsorbante
•	uscare	rapidã

4Domenii de utilizare:
Amorsã universalã pentru suprafeþe critice, de ex. suprafeþe suport cu resturi 
de adeziv, gresie glazuratã, acoperiri cu rãºini de dispersie sau epoxidice 
la interior. Pentru pereþi ºi pardoseli absorbante ºi neabsorbante. Pentru 
obþinerea unui efect de rezistenþã ºi hidroizolare. De utilizat pe suprafeþe anhidrite, pardoseli încãlzite, 
asfalturi turnate, plãci din fibre de gips, beton, suprafeþe din lemn cu sau fãrã strat de vopsea, ºape au-
tonivelante, plãci ceramice, piatrã artificialã ºi naturalã, straturi exterioare pe bazã de rãºini de dispersie 
sau epoxidice, tencuieli pe bazã de var ciment, ciment (PIc, PII, PIII), ipsos, panouri de gips (PIVa, PV), 
elemente uºoare din beton.

4Ambalare: Bidon	din	plastic	de	1	kg	sau	5	kg.
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Thomsit R 727
Rãºinã specialã bicomponentã epoxidicã pentru suporturi minerale

4Caracteristici:
•	fãrã	solvenþi
•	idealã	pentru	repararea	crãpãturilor
•	întãrire	foarte	rapidã
•	potrivitã	pentru	suporturi	cu	încãrcãri	mari
•	aderenþã	foarte	mare

4Domenii de utilizare:
Rãºinã rapidã bicomponentã pentru repararea ºi pre-tratarea supor-
turilor minerale. Potrivitã pentru repararea fisurilor ºapelor de ciment. 
Poate fi folositã ca alternativã la Thomsit R755.
Rãºinã bicomponentã epoxidicã fãrã solvenþi. Întãrire rapidã. Vâsco-
zitate micã. Penetrare ºi aderenþã foarte bunã. Uºor de amestecat ºi aplicat.

4Ambalare: cutii de tablã cu capac dublu de 7 kg.

Thomsit R 755
Amorsã epoxidicã pentru suprafeþe critice ºi suprasolicitate 

4Caracteristici:
•	Bicomponentã
•	Fãrã	solvenþi
•	Aderenþã	iniþialã	mare
•	Protecþie	împotriva	umiditãþii	suprafeþei	(<	6	CM%)
•	Rezistenþã	la	solicitãri	extreme
•	Pentru	pardoseli	încãlzite

4Domenii de utilizare:
Thomsit R 755 este o amorsã epoxidicã fãrã solvenþi, bicompo-
nentã, pentru tratamentul preliminar al suprafeþelor absorbante ºi 
neabsorbante (pardoseli din plãci de piatrã, metal, ºapã cu resturi de magnezit, asfalt ºi adeziv). Pe 
ºapa de magnezit – dupã ºlefuire sau sablare – este suficientã aplicarea unui singur strat de amorsã 
epoxidicã (plus presãrare de nisip). Este impermeabilã faþã de vaporii de apã. Poate fi folositã pentru 
repararea fisurilor sau îmbunãtãþirea suprafeþelor suport absorbante sau critice.

4Ambalare: cutii de tablã cu capac dublu de 7 kg

79



Ceresit CX 15
Mortar de umplere ºi subturnare pentru lucrãri de fixare puternicã ºi 
umplere goluri de la 20 la 50 mm

 4Caracteristici:
•întãrire	rapidã
•	fluiditate	mare
•	fãrã	cloruri	ºi	ciment	aluminos
•	fãrã	contracþii	ºi	fãrã	tensiuni	interne
•	rezistenþã	la	îngheþ	ºi	la	sarea	pentru	dezgheþare
4Domenii de utilizare:
Pentru umplerea îmbinãrilor dintre elementele prefabricate ºi beton monolit, 
pentru umplerea golurilor în beton, pentru fixarea ºi instalarea componen-
telor din oþel în zidãrie din cãrãmidã ºi în beton, pentru fixarea elementelor 
de intercalaþie, pentru umplerea golurilor între 50 ºi 100 mm a se adãuga 
în mortar 25% agregat 4-8 mm.
4Ambalare: saci de 25 kg

Ceresit CX 5
Ciment de montaj pentru lucrãri cu fixare rapidã ºi puternicã

 4Caracteristici:
•	întãrire	rapidã
•	impermeabilitate
•	fãrã	cloruri
•	nu	fisureazã
•	rezistenþã	la	îngheþ
4Domenii de utilizare:
Pentru fixarea ºi instalarea componentelor din oþel ºi plastic în
zidărie	din	cărămidă	ºi	în	beton,	pentru	nivelarea	crăpăturilor,	a	glafurilor	
etc.	Pentru	fixarea	elementelor	de	intercalaþie	ºi	pentru	umplerea	cavităþilor	
mici cu o lãrgime de maximum 20 mm.
4Ambalare: saci de 5 ºi 25 kg
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Ceresit CN 85
Liant hidraulic pentru ºape, pentru producerea ºapelor pe bazã de ciment cu 
întãrire rapidã cu grosimi de pânã la 80 mm

 4Caracteristici:
•	pentru	interior	ºi	exterior
•	întãrire	rapidã
•	circulabil	dupã	6	ore
•	recomandat	pentru	lucrãri	de	renovare
•	poate	fi	acoperit	dupã	24	ore
•	acoperire	cu	parchet	dupã	5-7	zile	(în	funcþie	de	grosime	ºi	de	temperaturã)
•	se	poate	aplica	mecanizat
4Domenii de utilizare:
Ceresit CN 85 este un liant pe bazã de ciment. ªapele preparate cu Ceresit 
CN 85 au o întãrire rapidã ºi contracþii reduse. Pentru uz la interior ºi exterior. Se pot prepara ºape 
flotante sau aderente cu rezistenþe de la CT C20-F4 pânã la CT-C30-F5 în conformitate SR EN 13 813. 
Pentru producerea ºapelor care ulterior sunt acoperite cu parchet, PVC, mochetã ºi plãci ceramice. De 
asemenea se poate utiliza ºi la ºapele în care se înglobeazã sisteme de încãlzire prin pardosealã. Pentru 
renovãri, în special pentru refacerea ºapelor pe bazã de ciment existente care trebuiesc utilizate într-un 
timp scurt. Pentru producerea ºapelor cu întãrire rapidã folosite ca suport în cazul placajelor cu piatrã 
naturalã, marmurã sau granit, evitându-se astfel pãtarea plãcilor.
4Ambalare: saci de 25 kg

Ceresit CD 24
Mortar predozat pe bazã de ciment pentru nivelarea suporturilor de beton

4Caracteristici:
•	contracþii	scãzute
•	pentru	interior	ºi	exterior
•	impermeabil,	hidrofob
•	rezistent	la	îngheþ-dezgheþ	ºi	la	agentii	chimici	emanaþi	de	cãtre
    armãturile de oþel
Certificare în conformitate cu SR-EN 12004:2008

4Date tehnice:
•	Granulaþia:	0÷0,5	mm
•	Proporþia	amestecului:	aprox.	5	l	apã	la	25	kg
Aplicarea urmãtorului strat:
•	Timp	între	aplicãri	pentru	CD	24:	max.	3	ore
	•	Aplicarea	straturilor	de	protecþie:	dupã	aprox.	3	zile

4Ambalare: Saci de hârtie de 25 kg.

Sistemul Ceresit PCC
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Ceresit CD 26
Mortar pe bazã de ciment pentru aplicare în strat gros

4Caracteristici:
•	contracþii	scãzute
•	pentru	interior	ºi	exterior
•	impermeabil,	hidrofob
•	rezistent	la	îngheþ-dezgheþ	ºi	la	agenţii	chimici	emanaþi	de	cãtre
    armãturile de oþel
•	armat	cu	fibre
•	pentru	aplicare	manualã	sau	mecanicã
Certificare în conformitate cu SR-EN 12004:2008

4Date tehnice:
•	Dimensiunea	granulelor:	0÷5	mm
•	Proporþia	amestecului:	aprox.	3-3,2	l	apã	la	25	kg
Aplicarea celui de-al doilea strat
	•	Timp	de	aplicare	între	straturi	a	CD	26:	max.	3	ore
•	Aplicare	glet:	dupã	aprox.	2	zile
•	Aplicare	straturi	de	protecþie:	dupã	aprox.	3	zile

4Ambalare: Saci de hârtie de 25 kg.

Ceresit CD 25
Mortar pe bazã de ciment pentru straturi subþiri

4Caracteristici:
•	contracþii	scãzute
•	pentru	interior	ºi	exterior
•	impermeabil,	hidrofob
•	rezistent	la	îngheþ-dezgheþ	ºi	la	agenţii	chimici	emanaþi	de	cãtre
    armãturile de oþel
•	armat	cu	fibre
•	pentru	aplicare	manualã	sau	mecanicã
Certificare în conformitate cu SR-EN 12004:2008

4Date tehnice:
•	Dimensiunea	granulelor:		0÷2,5	mm
•	Proporþia	amestecului:	aprox.	3	-	3,25	l	apã	la	25	kg
Aplicarea celui de-al doilea strat:
•	Timp	de	aplicare	între	straturi	a	CD	25:	max.	3	ore
•	Aplicare	glet:	dupã	aprox.	2	zile
	•	Aplicare	straturi	de	protecþie:	dupã	aprox.	3	zile

4Ambalare: Saci de hârtie de 25 kg.
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Ceresit CD 30
Mortar de protecþie pentru oþel ºi suprafeþe de beton

4Caracteristici:
•	protejeaza	armãturile	ºi	asigurã	un	strat	de	contact	
    monocomponent mineral
•	aderenþã	foarte	bunã	pe	metal	ºi	pe	beton
•	conþine	inhibitori	de	coroziune
•	impermeabil
•	rezistent	la	îngheþ-dezgheþ	ºi	la	agentii	chimici	emanaþi	de	cãtre
    armãturile de oþel pentru interior ºi exterior
Certificare in conformitate cu SR-EN 12004:2008

4Date tehnice:
•	Dimensiunea	granulelor:	0÷0,8	mm
•	Proporþia	amestecului:	aplicare	la	pensulã:	
    aprox. 6,75 l apã la 25 kg
Aplicarea celui de-al doilea strat
•	Al	doilea	strat	anticoroziv:	dupã	aprox.	3	ore	
•	Stratul	de	contact	dupã	aplicarea	stratului	anticoroziv.	
•	Timp	de	aplicare	între	straturi:	dupã	aprox.	3	ore
	•	Aplicarea	materialului	de	reparaþie	sau	gletului	pe	stratul	de	contact	
dupã uscarea iniþialã a mortarului care devine uºor jilav: max. 30 – 60 min.    

4Ambalare: Saci de hârtie de 25 kg.
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 Grupul Henkel este lider în mãrci ºi tehnologii care ne fac viaþa mai uºoarã, mai bunã 
ºi mai frumoasã. Grupul Henkel are mai mult de 50.000 de angajaþi în 125 de þãri, în patru 
sectoare strategice de activitate: adezivi comerciali ºi profesionali, detergenþi ºi produse de 
îngrijire a locuinþei, cosmetice ºi produse de toaletã ºi tehnologii industriale. Divizia de adezivi 
comerciali ºi profesionali produce adezivi pentru plãci ceramice, hidroizolare, pardosealã ºi 
pentru sisteme compozite de izolaþie termicã exterioarã pentru faþade.
 Experienþa noastrã îndelungatã, cunoºtinþele de specialitate vaste, produsele deosebit 
de inovatoare, tehnologiile superioare ºi soluþiile pentru sisteme le permit profesioniºtilor, 
precum ºi tuturor clienþilor noºtri, sã îºi desfãºoare activitatea cu succes ºi eficienþã sporitã, 
economisind în acelaºi timp resursele naturale.
 Calitatea Henkel – garantarea succesului dumneavoastrã profesional. 

Grupul Henkel
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 Comportament responsabil faþã de mediul înconjurãtor

	 Fiind	o	companie	mondialã,	Henkel	îşi	recunoaşte	responsabilitatea	sa	faţã	de	societate.	Obiectivele	
sale	sunt	 îmbunătăţirea	continuă	a	vieþii	consumatorilor	ºi	protejarea	mediului	 înconjurãtor	prin	asumarea	
unui rol internaþional esenþial în acest sens. Henkel a fost una dintre primele companii care a susþinut ºi res-
pectat principiile Carta pentru dezvoltarea durabilã a Camerei de Comerþ Internaþionale, precum ºi progra-
mul	internaţional	„Responsible	Care”	(„Atitudine	responsabilã	faţã	de	mediu”).

 Acest sistem de management combinã orientarea cãtre client, calitatea, protecþia mediului 
înconjurãtor, siguranþa ºi igiena, fiecare sector de activitate fiind responsabil pentru implementarea acestuia.
 În plus, majoritatea punctelor de fabricaþie a adezivilor Henkel au fost certificate ISO 9001. Aceste 
certificãri sunt realizate la nivel mondial. Utilizatorii produselor pot avea certitudinea cã Henkel considerã 
siguranþa o prioritate atât pentru sine cât ºi pentru mediul înconjurãtor.
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 Inovaþii

 Cercetarea ºi dezvoltarea inovatoare în ceea 
ce priveºte aplicaþiile sunt caracteristicile cheie ale 
operaþiunilor comerciale Henkel. Înþelegerea nevoilor ºi a 
preocupãrilor profesioniºtilor reprezintã un factor central 
al dezvoltãrii produselor ºi soluþiilor pentru sisteme. Pentru 
a îndeplini aceste nevoi, Henkel depune toate eforturile 
pentru dezvoltarea ºi implementarea unor tehnologii noi 
ºi pentru împãrtãºirea acestor soluþii în toate segmentele 
de activitate.

 Cunoºtinþe profesionale de specialitate 

 Punctul forte al grupului Henkel constã în cunoºtinþele de specialitate vaste ale personalului sãu. 
Henkel este partenerul ideal pentru profesioniºti, furnizând produse excelente, de înaltã performanþã, soluþii 
pentru sisteme ºi cunoºtinþe de specialitate bazate pe experienþã îndelungatã.

 Cunoaºterea produselor ºi soluþiilor noastre pentru sisteme reprezintã esenþa succesului profesioniºtilor 
pe ºantier. Prin urmare, Henkel oferã cursuri de instruire pentru transferul de cunoºtinþe ºi întrebuinþarea pro-
duselor în cadrul Centrelor sale de instruire din întreaga lume.

 Henkel este una dintre companiile cu cel mai înalt nivel de orientare globalã. Cercetarea ºi dezvoltarea 
intensivã genereazã un flux constant de produse inovatoare ºi soluþii pentru sisteme bazate pe tehnologii noi. 

 Experþii tehnici ai companiei Henkel pot furniza întotdeauna asistenþã ºi soluþii pe parcursul întregului 
proces de realizare a proiectului. Consilierii tehnici de la Henkel vã stau întotdeauna la dispoziþie pentru a 
vã oferi consiliere de specialitate în cazul în care existã întrebãri, probleme sau reclamaþii. 
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 Henkel România a inaugurat în 2006 Centrul internaþional de instruire dedicat profesioniºtilor din do-
meniul construcþiilor, centru creat special pentru instruirea partenerilor sãi - constructori, arhitecþi ºi meseriaºi 
- care doresc sã obþinã informaþii de ultimã orã din domeniul construcþiilor. 

 Centrul de instruire profesionalã Henkel România reprezintã un suport pentru toate persoanele impli-
cate în segmentul construcþiilor care doresc sã participe la cursuri de pregãtire pentru obþinerea specializãrilor 
în domeniul materialelor de finisaje în construcþii. 

  În funcþie de specializarea trainingurilor ºi de domeniul în care participanþii doresc sã se perfecþioneze, 
cursurile pot aborda fiecare sistem de produse în parte (de placãri, de termoizolaþie, de hidroizolaþie, de 
pardoseli, de materiale de etanºare – spume poliuretanice ºi masticuri siliconice).

Centrul internaþional 
de instruire profesionalã
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 Lista distribuitorilor noºtri:

Localitate Nume distribuitor Adresa Telefon

Alba Iulia  AMBIENT SA Str. Al. I. Cuza nr. 26 - structuri, nr 27 - 
finisaje 0258.810.893

Alexandria  SABATINY IMPEX SRL Str. Dunării, nr. 201 0728.318.087
Anina SPOREA COM Varzavei 10A 0755.775.544
Arad BRICOSTORE Calea Aurel Vlaicu nr. 296 0374.181.000
Arad DEDEMAN SRL Calea Aurel Vlaicu nr. 289 C 0374.203.735

Arad IZOMETAL-MAGELLAN 
SRL Str. Grădina Poștei nr. 1 0742.106.968

Arad METRO Calea Zimandului nr. 43 C 0257.305.150
Arad OBI Calea Radnei nr. 298  0372.060.500
Arad PIASTRELLE SRL Str. Timișoarei nr. 170 0357.442.912
Arad PRAKTIKER Calea Zimandului nr. 43 B 0257.304.120
Arad IZOLTA Str Cocorilor Nr 4 0724.253.526
Arad IZOLTA Santana Rodnei 2 0724.253.526
Arad IZOLTA Padurii 4 0724.253.526
Arad EURO INSTAL Aurel Vlaicu 2 0728.160.251
Arad EURO INSTAL Padurii 77 0730.025.320
Arad EURO INSTAL Radnei 274 0728.094.865
Bacău ARABESQUE SRL Str. Constantin Mușat nr. 1 0747.779.477
Bacău BAUMAX SRL Str. Republicii nr. 181  0728.933.231
Bacău DEDEMAN SRL Str. Alexei Tolstoi nr. 4  0745.851.547
Bacău METRO   Com. Nicolae Bălcescu - km 280, DN 2 0234.203.150
Bacău PRAKTIKER Com. Nicolae Bălcescu - km 280, DN 2 0744.575.862
Bacău VASION SRL Str. Bradului nr. 51 0728.228.188
Bacău ANDAMI Str. Calea Moinesti nr. 34 0740.319.569
Baia Mare AMBIENT SA Str. Vasile Lucaciu nr. 163 0262.211.018
Baia Mare ARABESQUE SRL B-dul Independenței nr. 80 0262.250.155
Baia Mare METRO B-dul Independenței, km 155, DN 1 C  0262.202.150
Baia Mare PAVIMENTI SRL Str. Vasile Alecsandri nr. 91 0262.269.115

Bistrița-Năsăud AMBIENT SA Calea Moldovei nr. 15A -finisaje, Str Sub 
Cetate, nr 10 A -structuri 0263.214.155

Botoșani DEDEMAN SRL Sat Hudum, Com. Curtești 0231.581.601
Botoșani PRAKTIKER Str. Calea Nationala, nr. 24 F 0374.371.120
Bocsa SPOREA COM Republicii 102 0755.775.544
Bozovici SPOREA COM Tudor Vladimirescu 819A 0755.775.545
Brașov ANDAMI SRL Str. Avram Iancu nr. 80, Săcele 0268.274.141
Brașov ARABESQUE SRL Str. Bucegi nr. 1 0268.470.171
Brasov AMBIENT SA Sos.Cristianului nr 1-3 0268.412.763

Brașov BAUMAX SRL Calea Griviței 1L, DN 13 0268.406.216 
int.174

Brașov BRICOSTORE Calea București nr.109 0268.308.888
Brașov CONREP SRL Str. Morii nr. 79  0268.406.183
Brașov DEDEMAN SRL B-dul Griviței nr. 1T, DN 13  0374.202.181
Brașov HORNBACH Str. Bucegi nr. 3 0268.503.281
Brașov METRO km 174 Șos. DN1 BV-SB 0268.258.430
Brașov METRO Calea București nr. 233 0268.303.150
Brașov PIASTRELLE SRL Calea Bucuresti  nr.10 0268.311.001
Brăila BRICOSTORE Sat Vărsătura, Str. Principală nr. 4A, DN 21 0374.180.900
Brăila DEDEMAN SRL Calea Baldovinești nr. 34 0239.606.160
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Brăila PRAKTIKER Str. 1 Decembrie 1918 nr 60 0239.605120

București AMBIENT SA Sos Oltenitei Nr 202, Oras Popesti-Leordeni, 
jud Ilfov 0752.043.264

București ANDAMI SRL Str. Nicolae Roșu nr. 2 F, sect. 3  0212.553.162
București ARABESQUE SRL Drumul Osiei nr. 8-16, sect. 6 0746.169.190
București ARABESQUE SRL Aleea Teișani 3 -25, Otopeni, jud. Ilfov 0744.344.991
București ARABESQUE SRL Str. Drumul Între Tarlale 61 A, sect. 3 0749.026.581
București BADUC Calea Plevnei nr.159, sect. 6 0213.170.800
București BADUC Str. Alexandru Campeanu nr. 9-11, sect. 1 0212.225.000
București BADUC Str. Vigoniei nr. 5-7, sect. 5 0214.503.335
București BAUMAX SRL Str. Calea Văcărești nr. 391, sect. 4 0724.861.554
București BAUMAX SRL Şos. Chitilei 242A, 012407 Bucuresti 021.301.0350
București BRICOSTORE Șos. București-Ploiești 42-44, sect. 1 0212.021.818
București BRICOSTORE Șos. București-Pitești km11-12, Chiajna, Ilfov 0214.077.044
București BRICOSTORE Calea Giulești nr. 1-3 0214.044.077
București BRICOSTORE Șos. Vergului, nr. 18 - 20, sect. 2 0212.095.555
București DEDEMAN SRL Str. Acțiunii nr. 2-4, sect. 4 0374.200.887
București DEDEMAN SRL Valea Cascadelor nr. 26, sect. 6  0374.201.414
București GAD SPECIAL SRL Prelungirea Ghencea nr. 5, sect. 5 0746.611.569
București GAD SPECIAL SRL Prelungirea Ghencea nr. 72, sect. 6 0746.611.569

București GDG COMPROD S.R.L. Sos. Giurgiului Nr. 288, comuna Jilava, jud. 
Ilfov 0723.313.918

București HORNBACH Str. Turnu Măgurele nr. 92-108, sect. 4 0762.897.342
București HORNBACH Str. Hornbach nr. 1, Domnești, Ilfov 0310.805.000

București HORNBACH Calea București nr.2A, 077015 București, 
Ilfov 0213.879-283

București LATINA EXIM SRL Șos. Colentina nr. 389, sect. 2 0212.403.692

București LEROY MERLIN Șos. Chitilei 284-286, (parcul comercial 
Colosseum) 0374.133.096

București METRO B-dul Metalurgiei nr. 130 A  0214.066.150
București METRO Șos. București-Ploiești, nr. 44 D, sect. 1 0212.003.195
București METRO B-dul Iuliu Maniu nr. 500, sect. 6 0214.023.150
București METRO DN 2 Sos. Afumati, km 10, Jud. Ilfov  0212.703.793
București MOBIFIN COSTRUCT SRL Drumul Crețeștilor nr. 76, sect. 4 0214.609.050
București MR. BRICOLAJ Str. Calea Vitan nr.112-114 0726.680.570
București OBI Dealu Bisericii nr. 67/109 0723.657.341
București OBI B-dul Theodor Pallady nr. 51 D 0767.504.278
București PIASTRELLE SRL B-dul Timișoara nr. 103-111 0724.598.866

București PIASTRELLE SRL Șoseaua de Centură 1 Bis, Comuna Chiajna, 
Ilfov 0724.598.898

București PRAKTIKER B-dul Iuliu Maniu nr. 536-560, sect. 6 0213.018.120
București PRAKTIKER Șos. Vitan Bârzești nr. 5-7 0743.135.157
București PRAKTIKER Str. Școlii nr. 7, Voluntari, Jud. Ilfov 0212.047.120
București PRESTO CONSTRUCT SRL Calea Ferentari nr. 159, sect. 5 0214.230.942
București PRESTO CONSTRUCT SRL Șos. Alexandriei nr. 201H, sect. 5 0214.200.202
București SIPEX COMPANY SRL Str. Izlazului nr 1-5 Pantelimon Jud Ilfov. 0372.782.453
București WELLNEX Str. Ghetu Anghel Nr 84-90, ector 3 0723.313.918
Buzău DEDEMAN SRL Șos. Nordului nr. 10 0374.200.622
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Buzău PRAKTIKER SRL Aleea Industriilor nr 2B/1 0238.401.120
Călărași BRICOSTORE Prelungirea Sloboziei, nr. 17 A 0374.181.600
Caransebeș PIASTRELLE SRL  Str. Șesul Roșu nr. 4 0355.417.823
Caransebeș PIASTRELLE SRL Str. Orșovei nr.15 0355.429.272
Caransebeș SPOREA COM Caransebeș -Calea Severinului, Nr. 168 0755.775.544
Caransebeș TERMOCONSTRUCT Ardealului 121 0355.429.317
Caransebeș TERMOCONSTRUCT Calea Orsovei 21 0355.429.317
Cluj Napoca AMBIENT SA Str. Traian Vuia nr. 140 0264.416.557
Cluj Napoca ANDAMI SRL Str. Cantonului FN-baza TCI 0745.100.306
Cluj Napoca ARABESQUE SRL Calea Florești nr. 147-153 0364.402.345

Cluj Napoca BAUMAX Calea Turzii nr. 186 0264.480.025 
int.174

Cluj Napoca BAUMAX Bd. Aurel Vlaicu, nr. 182
Cluj Napoca CORAMET Str. Tractoristilor nr. 2 0264.417.075

Cluj Napoca DEDEMAN SRL Strada Fabricii de Chibrituri, nr. 5-11, Jud. 
Cluj 0264.454.234

Cluj Napoca METRO Str. Avram Iancu nr. 488-490 0264.591.000
Chișineu-Criș IZOLTA Infratirii 82 0724.253.526
Comănești DEDEMAN SRL Str. Republicii Gara 0234.371.552
Constanța ARABESQUE SRL B-dul Aurel Vlaicu nr. 171 0241.695.303
Constanța BRICOSTORE B-dul Tomis nr. 401 (DN2A)  0241.503.000
Constanța CONNEXIONS SRL Str. Industrială nr. 2 0722.685.344

Constanța DEDEMAN SRL Sat Lazu, Comuna Agigea, Str. Dragoș Vodă 
nr. 2 0241.737.215

Constanța DEDEMAN SRL Blv. Tomis, nr. 385 (iesirea spre Ovidiu) 0241.666010
Constanța PRAKTIKER Sos. Mangaliei Nr 211 B 0241.607120
Constanța FIVE HOLDING SRL Str. Ion Roată nr. 3 0241.588.899
Constanța METRO B-dul Aurel Vlaicu nr. 144 0241.540.700
Constanța METRO Șos. Mangaliei nr. 211 0241.702.150
Constanța Delta Design B-dul Al. Lapusneanu Nr 66, Bl LE9 0241.520707
Craiova BAUMAX Calea Severinului nr. 36 A  0251.506.151
Craiova METRO Calea București km 7.5 0251.403.150
Craiova GRONY SRL Calea Bucuresti, nr. 4, zona aeroport 0251.416.063
Craiova ARABESQUE SRL B-dul. Decebal, nr. 111A 0251.435.196
Craiova DEDEMAN SRL Calea Caracal, nr. 25B 0374.202.186

Craiova PROGOPO  IMPEX SRL Str. Craiovei, nr. 122 (centura Craiovei), sat 
Albesti 0251.437.222

Craiova HARMONY DECOR SRL Str. Constantin Brancoveanu, nr.4 0251.506.158
Deva AMBIENT SA Str. Rândunicii nr. 6 0254.224.410

Deva AMBIENT SA STR ZARANDULUI DN7- finisaje, STR VICTOR 
SUIAGA NR.4 -structuri

Deva METRO Calea Zarandului nr. 85 B 0254.202.150
Deva PRAKTIKER Calea Zarandului nr. 85 A 0254.239.120

Deva PROGER COMLAC SRL Str. Victor Suiaga nr. 1 D - magazin 0755.776.437, 
0254.234.343

Drobeta-Turnu 
Severin DEDEMAN SRL Aleea Constructorului nr. 1, Jud. Mehedinți 0374.203.633

Drobeta-Turnu 
Severin LIPO TEST SRL Str. Nicolae Iorga, nr. 20B 0252.325.999

Focșani BRICOSTORE Calea Moldovei, km 186/188  0237.201.000
Focșani DEDEMAN SRL Str. Cuza Vodă nr. 62 0237.212.000
Focșani PRAKTIKER Alee Parc nr. 2 0237.206.150/151
Focșani SIPEX SRL B-dul București nr. 16  0729.019.151
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Focșani ARABESQUE SRL Str. B-dul Bucuresti nr. 12 0755.051.951
Galați ANDAMI SRL Str. Bazinul Nou nr. 87 0236.448.417
Galați ARABESQUE SRL Drumul de Centură nr. 39  0236.416.121
Galați METRO Târgu Bujor, km 5, DN 26 0236.302.150
Galați PRAKTIKER Str. Domnească nr. 158 A 0236.806.120
Gheorgheni AMBIENT SA Str. Kossuth Lajos nr. 226 0266.361.326
Iași ANDAMI SRL B-dul Chimiei nr. 12 0745.100.317

Iași ARABESQUE SRL Comuna Miroslava, Sat Uricani, Trup Izolat 
nr.1 0750.210.222

Iași BAUMAX Calea Chișinăului nr. 23 0232.246.810
Iași DEDEMAN SRL Sat Uricani, Comuna Miroslava  0374.201.411
Iași DEDEMAN SRL Str. Manta Roșie nr. 9  0232.206.395
Iași METRO Com. Miroslava, DN 28, km 63 0232.202.150
Iași MR. BRICOLAJ Str. Mitropolit Varlaam nr. 54 0232.421.300
Iași PRAKTIKER Șos. Păcurari nr. 121, DN 28, km 67 0232.421.150
Iași PRAKTIKER B-dul Tudor Vladimirescu nr. 121 0232.200.120
Iași VEGA SRL Str. Sf. Lazăr nr. 27 B  0232.230.761
Jibou MULTICOM Str. Odorheiului nr. 16 0260 641600
Lugoj AMBIENT SA Calea Buziașului nr. 33 A 0256.336.529
Lugoj PIASTRELLE SRL Str. Timișorii nr. 90 0356.442.241
Lugoj PIASTRELLE SRL Str.Țesătorilor nr. 17  0356.461.850
Lugoj SPOREA COM Tapiei 70 0755.775.544

Mediaș AMBIENT SA Str. Iacob Pisso nr. 2 - finisaje, SOS.SIBIULUI 
NR.55- structuri  0269.837.268

Moldova Noua SPOREA COM Moldova-Noua - Str. Unirii. Nr.483 0755.775.544
Murfatlar MAX Str Minerului Nr 2 0241232018
Nădlac IZOLTA George Cosbuc 35 0724.253.526
Năsăud AMBIENT SA Str. Gării nr. 8 0263.361.655
Onești DEDEMAN SRL Str. Slănicului nr. 4, Jud. Bacău 0234.401.455
Oradea ARABESQUE SRL Calea Santandrei nr. 3 A 0359.407.630
Oradea BRICOSTORE Calea Aradului nr. 62 0374.181.300
Oradea CORAMET Str. Petei nr. 5 0259.424.668
Oradea ENDLES SRL Str. 200/D, Com. Sanmartin 0259.319.312
Oradea METRO Calea Clujului nr. 231 0259.407.150
Oradea OBI Str. Ogorului nr. 171 0372.060.200
Oradea PRAKTIKER Str. Ogorului nr. 65 B 0259.409.120
Oravița SPOREA COM Oravita - Str. Rachitovei, nr.16 0755.775.544
Oravița SPOREA COM Vasile Alexandrii 22 0755.775.544
Pancota SMART COM SERV Tudor Vladimirescu 9 0749.045.261
Piatra Neamț ANDAMI SRL Str. Fermelor nr. 156 0741.229.358
Piatra Neamț DEDEMAN SRL Loc. Dumbrava Roșie  0233.232.500
Piatra Neamț PRAKTIKER Str. Fermelor nr. 77 B 0233.250.120
Piatra Neamț ARABESQUE SRL Platforma Fibrex Savinesti 0745.595.514
Pitești ANDAMI SA Sat Bascov, Comuna Bascov DN 7 C 0741.019.573
Pitești ARABESQUE SRL DN 65 B, Comuna Bradu 0348.457.231
Pitești BAUMAX DN 65, km 114-800/DN 65B km 0-235 0747.469.466
Pitești BRICOSTORE Centrul Comercial Auchan DN 65 B 0348.453.555
Pitești COSTAS SRL Str. Craiovei bl. P4 0248.253.118
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Pitești METRO DN 65 B, km 101 0248.207.150
Pitești MR. BRICOLAJ  Calea Craiovei nr.160 0374.180.801

Pitești MOBIFIN DISTRIBUTION 
SRL

Stefanesti,sos Bucuresti-Pitesti km 110,Plat-
forma IATSA 0723.119.141

Pitești OBI Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1  0372.060.400

Pitești PRAKTIKER DN 65B km 6 + 0.72A, Loc. Bradu, Jud. 
Argeș 0248.543.150/151

Ploiești ANDAMI SRL Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 352 0749.065.172
Ploiești ARABESQUE SRL Str. Poligonului nr. 5 0747.135.534
Ploiești ARTSANI SRL Str. Gh. Doja nr. 236  0244.516.464
Ploiești BAUMAX Com. Blejoi, Tarla 15, Parcela 5/87 0727.869.652
Ploiești BRICOSTORE DN 1, km 6  0244.408.990
Ploiești METRO Ploiești-Brașov, km 6, DN 1 0244.402.150
Ploiești OBI Comuna Blejoi, Sat Blejoi 1200 0372.060.900
Ploiești PRAKTIKER Sat Păuleștii Noi nr. 183 A  0244.407.120
Ploiești SIPEX COMPANY SRL Parc Industrial Crângul lui Bot, DN 72, km 8 0244.513.258
Râmnicu Vâlcea AMBIENT SA Str. Parcului Industrial, nr. 2 0350.405.943
Râmnicu Vâlcea ANDAMI SRL Str. Timis, nr. 51
Reșița DEDEMAN SRL Calea Timișorii nr. 34, Jud. Caraș-Severin 0255.223.120
Reșița PIASTRELLE SRL B-dul Republicii nr. 23 0355.401.819
Reșița PROGER COMLAC Loc. Santandrei, Str. Principală nr. 1 C 0744.247.938
Reșița SPOREA COM Bucla Barzavei 1 0755.775.544
Reșița SPOREA COM Castanilor 11 0755.775.544
Reșița SPOREA COM Unirii 1 0755.775.544
Reșița TERMOCONSTRUCT Calea Timisoarei 34A 0355.429.317
Reșița TERMOCONSTRUCT Caransebesului 8A 0355.429.317
Reșița TERMOCONSTRUCT Republicii 22 0355.429.317

Simeria PROGER COMLAC SRL Loc. Santandrei, Str. Principală nr. 1 C - de-
pozit 

0744.247.938, 
0254.232.392

Roman DEDEMAN SRL Comuna Cordun, Jud. Neamț  0233.744.202
Sacalaz SPOREA COM Garii 29A 0755.775.544
Satu Mare PAVIMENTI SRL Str. Dara nr. 51 0261.769.801
Satu Mare PRAKTIKER Drumul Careiului nr. 77-79 0261.705.120
Sibiu AMBIENT SA Str. Turda nr. 15  0269.229.050
Sibiu ANDAMI SA Str Henri Coanda, nr 51 0754.068.253
Sibiu BAUMAX Str. Mihai Viteazul  0269.560.767

Sibiu METRO European Retail Park, DN1, km. 306 Șelimbăr 0269.207.480 
int.174

Sibiu OBI Calea Șurii Mari nr. 37  0372.060.800
Sighetu 
Marmației ORIZONT SRL Str. Plevnei nr. 3  0262.310.980

Sighișoara AMBIENT SA Str. Baratilor nr. 2 0365.805.884
Simleu Silvaniei MULTICOM Str. T. Vladimirescu nr. 26 0260 679215
Slatina GRONY SRL Str. Cireașov nr. 20 0249.406.267

Suceava ANDAMI Com. Scheia, str. Humorului, nr. 96 bis (incinta 
RAI 88) 0756.168.941

Suceava BAUMAX Calea Unirii nr. 27 0230.257.702
Suceava BRICOSTORE Calea Unirii 22, Burdujeni 0374.181.200
Suceava DEDEMAN SRL Str. Cernăuți nr. 103 0230.206.340
Suceava METRO B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 5 0230.406.150
Suceava PAVIMENTI Str. Mitocului, nr. 42A - 42B 0230.206.405
Târgoviște DEDEMAN SRL Str. Aleea Sinaia nr. 21-25  0245.612.000
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Târgoviște PRAKTIKER Str. Lt. Stancu Ion nr. 2D 0245.205.150/151
Târgu Jiu YANIDA SRL Str. Narciselor nr. 35  0729.853.685
Târgu Jiu YANIDA SRL Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 214 0729.853.685
Târgu Mureș AMBIENT SA Str. Depozitelor nr. 45-47 0265.252.031
Târgu Mureș ARABESQUE SRL Str. Depozitelor nr. 26 0750.211.601

Târgu Mureș BAUMAX European Retail Park, Str. Gheorghe Doja nr. 
243 0265 307 866

Târgu Mureș METRO Str. Gheorghe Doja nr. 233 0265.202.150
Târgu Mureș PRAKTIKER B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 289  0265.207.120
Timișoara ARABESQUE SRL Calea Sagului nr. 205 0256.291.023
Timișoara BAUMAX Calea Sagului DN 59 0256.249.650
Timișoara DEDEMAN SRL Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, Jud. Timiș 0256.213.004

Timisoara IZOMETALMAGELLAN 
SRL Str. Enric Baader nr. 13 C  0256.434.431

Timișoara METRO Calea Sagului, DN 59, km 8 0256.290.770
Timișoara METRO Calea Torontalului DN 6, km 5  0256.250.150
Timișoara PIASTRELLE SRL S Str. Simion Bărnuțiu, nr. 11 A 0356.412.897
Timișoara PIASTRELLE SRL B-dul Iuliu Maniu nr. 41 0356.428.941
Timișoara PIASTRELLE SRL B-dul Iuliu Maniu nr. 47 0356.412.864
Timișoara PIASTRELLE SRL B-dul Cetății nr. 39  0356.412.867
Timișoara PRAKTIKER Str. Aristide Demetriade nr. 1/3A 0256.400.120

Timișoara PRAKTIKER DN 59 km 8 + 550 m stânga, Chișoda, Com. 
Giroc 0256.470.120

Timișoara SPOREA COM Calea Buziasului 0755.775.544
Timișoara PSIHORELI CONSTRUCT Torontal Nr 104 0742.047.530
Timișoara EURO INSTAL Piata Aurora Nr 1 0728.160.245
Timișoara EURO INSTAL Str Simion Barnutiu Nr 71 0735.235.921
Timișoara EURO INSTAL Calea Sagului Nr 157 0734.002.114
Timișoara EURO INSTAL Regele Carol 28 0728.160.247
Timișoara EURO INSTAL Iuliu Maniu 24A 0728.160.248
Timișoara EURO INSTAL Rebreanu 18a-20 0728.160.249
Timișoara EURO INSTAL Preyer 2 0728.160.250
Timișoara EURO INSTAL 16 Decembrie 89  40 0728.160.252
Timișoara EURO INSTAL Sever Bocu 41 0728.094.867
Timișoara EURO INSTAL Aradului 0728.160.247
Turda AGROLIV SRL Str. Ștefan cel Mare nr. 42 0264.314.501
Vaslui DEDEMAN SRL Str. Ștefan cel Mare nr. 5 0235.313.100
Zalău MULTICOM SRL B-dul Mihai Viteazul nr. 58/C 0744.659.735
Zimandu Nou IZOLTA Zimand Cuz fn 0724.253.526
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