
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerālais apmetums, „ķirmjveida” faktūra  

grauds 2,5 mm vai 3,5 mm 

 
Dekoratīvais plānkārtas apmetums lietošanai ārdarbos un iekšdarbos. 

CT 35 

  

 ar augstu tvaika caurlaidību (elpojošs) 

 ar augstu noturību pret atmosfēras apstākļu iedarbību  

 noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējuma attīstību 

 hidrofobs 

 pieejams baltā krāsā, kā arī krāsošanai  

 

 
Ceresit CT 35 ir paredzēts plānkārtas apmetumu veidošanai 
uz betona pamatnēm, tradicionāliem apmetumiem, ģipša 
pamatnēm, ģipškartona un ģipša šķiedras plāksnēm u. c.  
Apmetumu CT 35 ieteicams lietot fasāžu apdarei ēku ārējo 
sienu kompleksās siltumizolācijas Ceresit Ceretherm 
sistēmās ar putu polistirola paneļu vai minerālvates fasādes 
plākšņu izmantošanu. 
 

 
CT 35 var izmantot uz līdzenām, nesošām, sausām un tīrām 
pamatnēm (attīrītām no vielām, kas samazina adhēziju, 
tādām kā tauki, bitums, putekļi): 
— betona, cementa, kā arī kaļķu–cementa apmetuma 
(vecāks par 28 dienām, mitrums ≤ 4 %), nogruntēta ar 
gruntskrāsu Ceresit CT 16, 
— ar stikla šķiedras tīklu armētiem slāņiem, kas veidoti no 
javas Ceresit CT 85, ZU vai CT 190 (vecāki par 3 dienām), 
gruntēti ar gruntskrāsu CT 16, vai CT 87 (vecāki par 2 
dienām); 
— ģipša pamatnēm (tikai ēku iekšpusē) ar mitrumu, mazāku 
par 1 %, sākumā nogruntētām ar gruntējošo līdzekli CT 17, 
pēc tam ar gruntskrāsu CT 16, 
— ģipškartona un ģipša šķiedru plātnēm (tikai ēku iekšpusē), 
kas stiprinātas saskaņā ar plātņu ražotāja norādījumiem, 
sākumā nogruntētām ar gruntējošo līdzekli Ceresit CT 17, 
pēc tam ar gruntskrāsu Ceresit CT 16, 
— stipriem krāsu slāņiem ar labu saķeri pie pamatnes (tikai 
ēku iekšpusē), nogruntētiem ar gruntskrāsu CT 16. 
Uzsūcošās pamatnes vispirms jānogruntē ar preparātu CT 
17, un pēc aptuveni 2 stundām jānokrāso ar gruntskrāsu 
Ceresit CT 16. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visu iepakojuma saturu iebērt iepriekš nomērītā tīrā, aukstā 
ūdenī un samaisīt ar maisītāju, līdz tiek iegūta viendabīga 
masa bez kunkuļiem. Apmetums vienmērīgi jāuzklāj uz 
pamatnes graudu biezumā ar tērauda rīvdēli, turot to leņķī.   
Tad ar plastmasas rīvdēli, turot to plakani, apmetumam 
jāizveido atbilstoša faktūra. Atkarībā no rīvdēļa kustības 
virziena var izveidot apļveida, vertikālas vai horizontālas 
svītras, kuras rada apmetuma sastāvā esošie graudi. 
Nesmidzināt uz apmetuma ūdeni! 
Uz vienas virsmas jāstrādā bez pārtraukumiem, saglabājot 
visa darba laikā vienādu materiāla konsistenci (vienādu 
ūdens daudzumu samaisot ar kārtējo produkta iepakojumu). 

 

 
Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad 
gaisa un pamatnes temperatūra ir no +5° līdz +25°C.  
CT 35 satur cementu, un pēc tā sajaukšanas ar ūdeni sākas 
sārmaina reakcija. Tādēļ, strādājot ar to, ir jābūt uzmanīgam 
un jāsargā acis un āda. Gadījumā, ja ir notikusi materiāla 
saskare ar acīm, tās jāskalo lielā ūdens daudzumā un pēc 
tam jākonsultējas ar ārstu. Hroma VI saturs – zem 2 ppm 
izstrādājuma derīguma termiņā. 
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PAMATNES SAGATAVOŠANA 

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

 

Ekspluatācijas īpašības ir dotas atbilstošajā izstrādājuma 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas tekstā. 
 

 
Neklāt apmetumu uz saules stipri apspīdētām sienām. 
Siltumizolācijas darbu veikšanas laikā stingri ieteicams 
izmantot sastatņu aizsegus. Līdz pilnīgai pamatnes 
nožūšanai (vismaz 24 st.) virsmas jāsargā no tiešas saules 
gaismas, lietus un spēcīga vēja.  
Lai nodrošinātu apmetuma viendabīgu struktūru, 
nepieciešams pietiekams strādnieku skaits dažādos 
sastatņu līmeņos, un kārtējās darba virsmas savienot ar 
metodi „slapjš uz slapja”. 
Apmetuma sastāvā ir dabiskas pildvielas, kuras var izraisīt 
atšķirības apmetuma izskatā un tonējumā, tādēļ uz vienas 
plaknes jāklāj materiāls ar vienādu materiāla ražošanas 
partijas numuru. 
 

 
Maisi 25 kg 

 

 
Bāze: cementu maisījums ar minerālām pildvielām un 
modifikatoriem 
_____________________________________________________ 
Uzbēršanas blīvums:  
grauds 2,5 mm                                 aptuv. 1,4 kg/dm3 
grauds 3,5 mm                                 aptuv. 1,5 kg/dm3 

_____________________________________________________ 
Samaisīšanas proporcijas:                  5,0 – 5,6 l ūdens uz 25 kg 
_____________________________________________________ 
Lietošanas temperatūra:                                       no +5° līdz +25°C 
_____________________________________________________ 
Izlietošanas laiks:                                                  līdz 60 minūtēm 
_____________________________________________________ 
Ūdens absorbcija pēc 24 stundām: < 0,5 kg/m2 saskaņā ar ETAG 
004 
_____________________________________________________ 
Starpslāņu adhēzija pēc vecināšanas:  

   ≥ 0,08 MPa saskaņā ar ETAG 004 
_____________________________________________________ 
Adhēzija:                                  0,25 N/mm2 –FP:B (EN 998-1:2010) 
_____________________________________________________ 
Ūdens absorbcija:                                            W2 (EN 998-1:2010) 
_____________________________________________________ 
Ūdens tvaika caurlaidība:            Sd ≤ 1,0 m saskaņā ar ETAG 004 
_____________________________________________________ 
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients:        μ: ≤ 29 (EN 998-1:2010) 
_____________________________________________________ 
Siltuma vadītspējas koeficients:                   λ10, sauss: 0,54 W/mK  
_____________________________________________________ 
Triecienizturība:                                         III kategorija (ETAG 004) 
_____________________________________________________ 
Spiedes izturība:                 CS IV saskaņā ar PN-EN 998-1:2010 
_____________________________________________________ 
Reakcija uz uguni: 
– A1 klase apmetumam CT 35 
– A2 – s1, d0 sistēmā: 
Ceresit Ceretherm Wool Classic 
Ceresit Ceretherm Wool Premium 
Ceresit Ceretherm Universal MW 
– B –s1, d0 sistēmās: 
Ceresit Ceretherm Popular 
Ceresit Ceretherm Classic 
Ceresit Ceretherm Express 
Ceresit Ceretherm Universal EPS 
Ceresit Ceretherm Universal XPS 
saskaņā ar EN 13501-1 
_____________________________________________________ 

Dabiskā radioaktīvā starojuma novērtējums: atbilst ITB instrukcijas 
Nr. 234/2003 punkts 6.2.1 prasībām saskaņā ar 2007. gada 2. 
janvāra Ministru padomes (Polija) noteikumu 3. panta 1. punktu. 
_____________________________________________________ 
Noturība pret pelējuma sēņu cauraugšanu:             pilnīga noturība 
_____________________________________________________ 
Aptuvenais izlietojums:  
grauds 2,5 mm:                              no 2,5 līdz 3,0 kg/m2 

grauds 3,5 mm atkarībā no pamatnes līdzenuma:  
                                                                 no 3,5 līdz 4,0 kg/m2                                                    
_____________________________________________________ 
UZGLABĀŠANA:  Līdz 12 mēnešiem, skaitot no ražošanas datuma, 
uzglabājot izstrādājumu uz paletēm, sausos apstākļos un oriģinālos, 
nesabojātos iesaiņojumos. 
_____________________________________________________ 
Būvizstrādājumam ir šādi atsauces dokumenti:  
– BBA sertifikāts Nr. 14/5142, 
– Īrijas līguma valdes sertifikāts Nr. 09/0340, 
– Eiropas tehniskais apstiprinājums ETA šādās sistēmās: 

Ceresit  
Ceretherm 

sistēma 
Popular Classic Premium 

Wool 
Classic 

Wool 
Premium 

ETA 08/0309 09/0014 08/0308 09/0026 09/0037 

Sertifikāts 
1488-
CPR-

0382/Z 

1488-
CPD-

0104/W 

1488-CPR-
0363/Z 

1488-
CPD-

0127/W 

1488-CPR-
0375/Z 

EĪD 00426/ 
28-01-
2015 

00420/ 
01-07-
2013 

00428/ 
06-08-2014 

00424/ 
01-07-
2013 

00430/ 
17-11-2014 

 
– Tehniskais apstiprinājums (TA) šādās sistēmās: 

Ceresit 
Ceretherm 
Wool 
sistēma 

Popular Classic Express Reno 

TA 
15-6894/ 
2013 + 

pielikumi 

15-4397/ 
2013 

15-7152/ 
2010 + 

pielikumi 

15-4077/ 
2009 + 

pielikumi 

Sertifikatas ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z 

Atbilstības 
deklarācija 00442/ 

15-04-2014 
00440/ 

01-07-2013 

00441/ 
27-03-
2015 

00444/ 
12-08-
2015 

 
Būvizstrādājums atbilst standarta EN 998-1:2010 normām. Krāsojama 
apmetuma java (CR) lietošanai iekštelpās un ēku ārpusē.  
Ekspluatācijas īpašību deklarācija nr. 00249/01-07-2013. 
 
 
Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruņiem: 
Andis Londenbergs  +371 29414813  
 

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī 
piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un 
noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) 
standartus. 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. 
Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var 
būt ātrāka vai lēnāka. 

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar 
produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā 
kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un 
tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā 
atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu 
produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga 
atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu 
vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde 
vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus 
iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.  

  
 

IETEIKUMI 

IESAIŅOJUMS 

TEHNISKIE DATI 

 


