
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 UltraPox Color 
Divkomponentu, ķīmiski noturīga epoksīda java keramisko flīžu stiprināšanai un šuvošanai  

 

CE 79 

 

 

 2 – 6 mm platām šuvēm 

 lieliski ekspluatācijas parametri  

 izturīga pret netīrumiem un ķimikālijām 

 ūdensnecaurlaidīga 

 siltajām grīdām  

 viegli lietojama 

 nesatur šķīdinātājus 

 

 
Ceresit CE 79 Ultrapoxy Color paredzēta keramikas flīžu, 
gresa plāksnīšu, dabiskā akmens (ieskaitot marmoru), stikla 
mozaīku utt. izšuvošanai. To izmanto arī dekoratīvu, 
krāsainu šuvju veidošanai. Var lietot arī keramikas flīžu, 
akmens, veidgabalu un klinkera flīžu, skābes noturīgo 
ķieģeļu vai skaidu plākšņu līmēšanai. CE 79 Ultrapoxy Color 
ir izturīga pret netīrumiem, piemēram, taukiem, vīniem, 
sulām, mērcēm utt. Īpaši ieteicama pastāvīgi mitrās vietās 
vai vietās, kas pakļautas ķīmisku vielu iedarbībai, piemēram, 
automašīnu mazgātavās, akumulatoru telpās, ārstnieciskās 
vannās, tvaika pirtīs, rūpnieciskās virtuvēs, pienotavās, alus 
darītavās, skābbarības bedrēs, dzīvnieku mītnēs un 
laboratorijās, kā arī virtuvēs, vannas istabās, dušu telpās, 
garāžās, veļas mazgātavās un uz apsildāmajām grīdām. 
Materiālu var izmantot arī uz metāla virsmām (vai ar 
pretkorozijas epoksīda slāni pārklātām un apbērtām ar 
karstumā žāvētām kvarca smiltīm virsmām), betona 
pamatnēm (vecākām par 3 mēnešiem un mitrumu ≤ 4%), uz 
cementa apmetumiem un grīdām (vecākām par 28 dienām 
un mitrumu ≤ 4%); uz cementa šķiedru plāksnēm, skaidu 
plātnēm (biezums ≥ 22 mm), kā arī uz keramikas un akmens 
flīzēm. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE 79 līp pie visām stabilām, nesošām, tīrām un sausām 
pamatnēm, kas ir attīrītas no vielām, kuras var samazināt 
adhēziju pie virsmas. Esošie netīrumi, pārklājumi un 
antiadhezīvās vielas rūpīgi jānotīra. Šuvošanu drīkst uzsākt, 
kad flīžu stiprināšanas materiāls ir sacietējis un sauss, bet 
flīžu malas rūpīgi attīrītas no javas pārpalikumiem un 
vecajām šuvēm. 
Iepriekš jāpārbauda, vai java neatstāj nenotīrāmus traipus 
uz flīžu virsmas. 

 

 
CE 79 iepakojums sastāv no diviem komponentiem.  
Cietinātājs (komponents B) jāpievieno bāzes vielai 
(komponents A) un jāmaisa ar lēnapgriezienu elektrisko 
urbjmašīnu ar maisītāju (aptuveni 400 apgr./min), līdz tiek 
iegūta viendabīga masa bez kunkuļiem. Komponenta A 
samaisīšanas proporcija ar B ir 10:1. 
1. Izšuvošana. 
Ar gumijas špakteļlāpstiņu vai lāpstiņu rūpīgi jāiespiež java 
spraugās starp flīzēm, savācot pārpalikušo materiālu. Uzreiz 
pēc javas uzklāšanas no flīžu virsmas pa diagonāli ar 
šuvošanas špakteļlāpstiņas palīdzību jāsavāc pārpalikušais 
materiāls. 
2. Flīžu un akmens materiālu līmēšana. 
CE 79 ir plānkārtas materiāls, ko pa pamatnes virsmu 
izlīdzina ar zobaino špakteļlāpstiņu. Zobu izmēram ir jābūt 
piemērotam attiecīgo flīžu vai plākšņu izmēram. 
Izlietošanas laiks, kas ir identisks korekcijas laikam, ir 
aptuveni 90 minūtes pie telpas un materiāla temperatūras 
+18 °C. 
3. Tīrīšana. 

ĪPAŠĪBAS 

 

PIELIETOJUMS 

PAMATNES SAGATAVOŠANA 

DARBA VEIKŠANA 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

 

Lai noņemtu no flīžu virsmas materiāla pārpalikumus, 
jāizmanto tīrs sūklis (ne raupjas faktūras) un neliels 
daudzums ūdens. Jāstrādā apļveida kustībām, lai 
suspendētu materiālu un pēc tam noņemtu izveidojušos 
suspensiju. Pēc tam atlikumi jānotīra ar tīru smalkas faktūras 
sūkli un nelielu ūdens daudzumu. Sūklis laiku pa laikam 
jāizskalo tīrā ūdenī. Pēc apmēram 3 stundām (bet noteikti 6 
stundu laikā) no flīžu virsmas ar mīksta sūkļa palīdzību 
jānotīra iespējamā izveidojusies apsarmes kārta. 
Instrumenti un netīrumi jānotīra ar siltu ūdeni un suku, pirms 
java sākusi sacietēt. Pilnībā sacietējušu materiālu var 
noņemt tikai mehāniski. Šuvju virsmas ir gatavas noslodzei 
pēc 24 stundām. CE 79 pilnīgu ķīmisko un mehānisko 
izturību sasniedz pēc 7 dienām.   

 

 
Darbi jāveic, kad apkārtējās vides un pamatnes temperatūra ir 
no +10 °C līdz +25 °C.  
Materiāls satur veselībai bīstamas vielas. Nesacietējuši sveķi 
var izraisīt alerģisku reakciju. Netīrumus nomazgāt ar ūdeni. 
Valkāt cimdus un aizsargbrilles. Ja nokļūst acīs, skalot tās ar 
lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. 
Nodrošināt telpās atbilstošu ventilāciju. Sargāt no bērniem. 
 

 
5 kg spainis 

 

 
Bāze:      epoksīda sveķi ar minerālām pildvielām un piedevām 
 ___________________________ 
Krāsa:                                                         tumši balta 
 ___________________________ 
Svaigas javas blīvums:                             aptuv. 1,6 kg/dm3 

 ___________________________ 
Samaisīšanas proporcija:  
        10 svara daļas A komponenta un 1 svara daļa B komponenta
 ___________________________ 
Darbu veikšanas temperatūra:        no +10 °C līdz +25 °C 
 ___________________________ 
Izlietošanas laiks:                                      aptuv. 90 min 
 ___________________________ 
Atklātais laiks:                       aptuv. 90 min 
  > 2 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1346 standartu 
 ___________________________ 
Pagarināts atklātais laiks:  ≥ 0,5 N/mm2 pēc ne mazāk kā 20 
minūtēm saskaņā ar EN 12004 + A1 standartu 
 ___________________________ 
Slīde:                     ≤ 0,5 mm saskaņā ar EN 12004 + A1 standartu 

 ___________________________ 
Temperatūras izturība:                     no –30 °C līdz +100 °C 
 ___________________________ 
Ķīmiskā noturība: pēc 7 dienām saskaņā ar ķīmiskās izturības 
tabulu 
 ___________________________ 
Adhēzijas spēks: sākotnējā adhēzija: ≥ 2,0 N/mm2 saskaņā ar EN 
12004 + A1 standartu 
 ___________________________ 
 
Izturība – adhēzija pēc iegremdēšanas ūdenī:            ≥ 2,0 N/mm2  
             – adhēzija pēc termiskās novecošanas          ≥ 2,0 N/mm2  
                                             saskaņā ar EN 12004 + A1 standartu
 ___________________________ 
Bīdes stiprība:      > 2 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 12003 standartu
 ___________________________ 
Stiepes izturība:                                    ≥ 2,2 N/mm2 
_ ___________________________ 

Reakcija uz uguni:                  E klase 
_ ___________________________ 
Bīstamās vielas:                    skatīt drošības datu lapu 
_ ___________________________ 
Aptuvenais patēriņš: 

- flīžu līmēšanai: 

Rīvdēļa zobu izmērs 
(mm) 

Patēriņš  
(kg/m2) 

3 1,9 

4 2,2 

6 2,8 

8 3,4 

 
- šuvošanai: 

Plāksnes 
izmēri (cm) 

Plāksnes 
biezums 

(mm) 

Šuves 
platums 

(mm) 

Patēriņš 
(kg/m2) 

5/5 5 4 1,3 

10/10 8 4 1,0 

15/15 6 6 0,8 

10/20 6 6 0,9 

10/20 10 8 1,9 

20/20 10 8 1,3 
 ___________________________ 
UZGLABĀŠANA:   Līdz 12 mēnešiem no ražošanas 

datuma, uzglabājot uz paletēm 
sausos apstākļos, neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā 
virs +10 °C. 

 ___________________________ 
Būvizstrādājums atbilst standarta EN 12004 prasībām.  

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruņiem: 
Andis Londenbergs  +371 29414813  
 

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot 
tirdzniecības noteikumus, aroda institūciju un asociāciju vadlīnijas 
un noteikumus, piederīgos valsts un Eiropas standartus, 
novērtējuma dokumentus, darba drošības un veselības un citus 
noteikumus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko 
pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un 
iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā 
garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi 
sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā 
+23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. 
Citos klimatiskajos apstākļos materiāla īpašības var mainīties. 

Šajā tehnisko datu lapā ietvertā informācija, īpaši noteikumi un 
nosacījumi attiecībā uz mūsu produkcijas lietošanas veidu, 
apstākļiem, piemērošanas jomu un izmantošanu, tika izstrādāti, 
pamatojoties uz mūsu profesionālo pieredzi. Tehnisko datu lapa 
nosaka materiāla lietošanas jomu un darbu veikšanas paņēmienus, 
bet nevar aizstāt darba izpildītāja profesionālo sagatavotību. 
Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, bet nevar ietekmēt 
lietošanas apstākļus un paņēmienus. Ņemot vērā, ka apstākļi, kuros 
tiek izmantoti produkti, var mainīties, šaubīgos gadījumos lietotājam 
ieteicams veikt pašam savus izmēģinājumus. Mēs neuzņemamies 
atbildību attiecībā par iepriekšminēto informāciju vai jebkuru 
mutisku ieteikumu, kas saistīts ar to, izņemot rupjas nolaidības vai 
tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā. Šī tehnisko datu lapa aizstāj 
visas iepriekšējās versijas, kuras attiecas uz šo produktu.  

 

 

 

 

 

 

PIEZĪME! 

 

IESAIŅOJUMS 

IESAIŅOJUMS 

TEHNISKIE DATI 

 


