
CARACTERISTICI
• permite realizarea de straturi de pânå la 10 mm
• rezisten†å mare, în timp scurt 
• grad mare de aderen†å
• finisaj alb mat, de foarte bunå calitate
• rezisten†å la fisurare în strat gros

DOMENII DE UTILIZARE

Gletul Ceresit CT 126 este destinat acoperirii suprafe†elor ten-
cuite în mod tradi†ional ßi a suprafe†elor betoanelor. Finisarea
se poate face în mod tradi†ional prin ßlefuire cu glasspapier sau
prin netezire cu fierul de glet, cu pu†in timp înainte de întårirea
materialului aplicat pe perete.
CT126 permite egalizarea suprafe†elor prin încårcåri de pânå
la 10 mm într-un singur strat.
Suprafa†a gletuitå cu CT 126 va deveni perfect netedå ßi de un
alb mat. Dacå se doreßte, gletul poate fi vopsit dupå uscare cu
vopseluri de dispersie sau pe bazå de solven†i organici.
CT 126 se preteazå, de asemenea, la lipirea plåcilor de gips
carton, a pâslei, a elementelor decorative din ipsos sau a mate-
rialelor spongioase.
Acest glet poate fi folosit în interiorul clådirilor în locuri uscate,
fårå umiditate permanentå. 

PREGÅTIREA SUPRAFEˇEI DE BAZÅ

CT 126 poate fi utilizat pe suprafe†e uscate, dense, rugoase ßi
curate, lipsite de substan†e antiaderente (gråsimi, bitumuri,
praf). Se aplicå pe beton, tencuialå tradi†ionalå, vopseluri de
dispersie (rezistente), plåci de gips-carton.
Straturile superficiale, nerezistente, vor fi înlåturate. Zugråvelile
pe bazå de cleiuri sau var vor fi obligatoriu înlåturate în totali-
tate, vor fi råzuite dupå o udare prealabilå ßi apoi spålate cu
apå. Suprafe†ele din beton ßi tencuiala tradi†ionalå pot fi reparate
cu mortarul Ceresit CT 85. Suprafe†ele lucioase pe care au fost
aplicate vopseluri de ulei vor fi asperizate cu glasspapier ßi apoi
despråfuite. Suprafe†ele absorbante (ipsos, BCA, silica†i sau de
provenien†å lemnoaså) vor fi grunduite cu  Ceresit CT 17. 

MOD DE APLICARE
CT 126 se va introduce în cantitatea måsuratå de apå rece ßi
curatå ßi se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu pale†i pânå
la ob†inerea unei mase uniforme, fårå aglomeråri. Dupa 3-5
minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipiente ßi
ustensile ruginite, murdare sau cu urme de alte subs tan†e
(vopsea, glet întårit, diluan†i etc.).
Consisten†a amestecului va fi stabilitå în func†ie de condi†iile ßi
de tehnologiile de execu†ie ßi va fi påstratå pe tot timpul des-
fåßurårii activitå†ii respective.
Astfel preparat, gletul CT 126 se va aplica în strat uniform pe
suport, cu ajutorul fierului de glet. Straturile aplicate pe perete
se pot finisa prin lisare cu fierul de glet cu pu†in timp înainte ca
materialul så facå prizå. Dupå uscare suprafa†a poate fi ßlefuitå
cu glasspapier. Praful care se va aßeza pe suprafa†å va fi måtu-
rat cu o måturicå moale. Se va executa chituirea finalå a even-
tualelor neregularitå†i cu gletul CT 127ßi apoi ßlefuirea zonelor
chituite. 

Ceresit

Glet pentru interior
Pe bazå de ipsos aditivat pentru denivelåri de la 2 la 10mm. Se foloseßte pentru egalizarea
suprafe†elor ßi umplerea denivelårilor între 2 ßi 10 mm ßi ob†inerea de suprafe†e netede pe
pere†i ßi plafoane în interiorul clådirilor
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Pentru realizarea unui finisaj final de mare fine†e se poate apli-
ca un ultim strat de glet de consisten†å mai moale sau se poate
folosi gletul Ceresit CT 127 pentru ob†inerea de supra fe†e de un
alb imaculat.
În cazul utilizårii CT 126 în scopul fixårii plåcilor sau a ele-
mentelor decorative, masa preparatå se va aplica punctat pe
perimetrul suprafe†elor de montare. Elementul respectiv se va
aßeza pe locul dorit apoi, se va apåsa tare, dupå care se va
curå†a surplusul de material.
Atât instrumentele cât ßi locurile care au fost murdårite cu acest
glet se vor spåla cu apå, iar resturile întårite vor fi înlåturate
mecanic.
Masa pregåtitå trebuie utilizatå într-un interval de aprox. 40-60
minute de la preparare.

Notå:
Lucrårile se vor face în condi†ii lipsite de umezealå, la o tem-
peraturå a aerului ßi a suportului de 5°C - 30°C. Toate datele
tehnice prezentate se referå la condi†ii de temperaturå de 20°C
ßi umiditate relativå a aerului de 60%. În alte condi†ii, para-
metrii materialului pot fi modifica†i. În cazul contactului materia -
lului cu ochii, aceßtia se vor clåti din abunden†å cu apå ßi se va
solicita sfatul medicului.

RECOMANDÅRI

Producåtorul garanteazå calitatea produsului, dar nu poate
influen†a condi†iile ßi modul lui de utilizare. În cazul unor situa†ii
neclare (atipice) se recomandå efectuarea unor încer cåri proprii
de utilizare a produsului.

DEPOZITARE

În spa†ii uscate se poate påstra timp de 12 luni.

AMBALARE

Saci de 5 kg ßi 20 kg.

DATE TEHNICE

Compozi†ie: Amestec de ipsos cu compußi 
minerali ßi aditivi 

Densitate: 1,1 kg / dm3

Propor†ia amestecului: 0,35 l apå / 1 kg praf

Timp de punere în operå: 40 - 60 minute 

Temperatura de punere 
în operå: 5°C - 30°  C

Consum orientativ: Aprox. 1,2 kg/ m2/ mm

Aderen†a la suport: Min. 5 Kgf/ cm2 (0,5 N/mm2)

Rezisten†a la încovoiere 
dupå 24 ore: Min. 7 kgf/ cm2 (0,7 N/mm2)

Rezisten†å la compresiune 
dupå 24 ore: Min. 15 kgf/ cm2 (1,5 N/mm2)

Timp de uscare: Aprox. 1 zi/ strat de 5 mm

Certificat de conformitate în sistemul IV de cåtre 
ICECON Bucureßti
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