
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mineral yapıda yüzeylerin suya karşı yalıtımında kullanılan, sürme esaslı özel yalıtım çimentosu. Balkon ve teraslardaki derzlerin 
ve kaplamaların emprenyesi için kullanılan, solvent içermeyen transparan emprenye malzemesi. 
 
 
Derzleri izole eder  
Dona karşı korur  
Hızlı kurur (2-6 saat)  
Nefes alır  
Gözenekli kaplamaları korur 
Kir ve mantar oluşumunu engeller 
Đç ve dış mekanlar için uygundur 
Parlaklık veya matlaşma oluşturmaz 
 

-  
Teras ve balkonların yalıtımı için idealdir. Fayans, beton, şap ve doğal taş emprenyesi için kullanılır. Gözenekli fayans, derz ve 
0,2 mm kadar çatlakların su itici özellik kazanmasını sağlar. Banyo ve duş bölgesindeki fayans derzlerinin sonradan transparan 
olarak yalıtımını sağlar. Çatlamış glasürler gibi süre ile sınırlı korunması gereken yüzeyler için de uygundur. Hem emici hem de 
emici olmayan zeminlerde kullanılabilir. 

 

 

Kimyasal yapı  : Silikon emülsiyonu  
Yoğunluk  : Yaklaşık 1,0 gr/cm3 
Uygulama sıcaklığı  : 5°C den 30°C 
Yağmur dayanımı  : 2-6 saat sonra 
Nihai emprenye  : 14 gün sonra (1 veya 2 senelik emprenye) 
Su alma katsayısı  : < 0,5 kg/m2 
Su buharı direnci  : 0, ölçülmez 
Sarfiyat : 200 gr/m2 
 
 
Ceresit CT 10 tüm sert, temiz, kuru veya hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir. Taşıyıcı olmayan, hasarlı bölgeler onarılmalı ve 
temizlenmelidir. Kabarmış bölgeler mekanik yollarla temizlenmelidir. Uygulama yapılmayacak bölgeler korunmalıdır. Zeminin ters 
yönden gelecek neme karşı korunması gerekir. Hafif parlaklık verildiğinden dış cephe (duvar) emprenyesinde kullanılmamalıdır. 
Ambalajı kullanım öncesi iyice çalkalayınız. Plastik (kauçuk) rulo ile yüzeye yayınız. Derzler için (iç cephede) fırça ile uygulayınız. 
5 dakika etki (nüfuz etme) süresinden sonra fazla malzeme silinmelidir. Tek sefer uygulama yeterlidir. 
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AVANTAJLARI 

KULLANIM ALANLARI 

TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 

CERESIT CT - 10 

UYGULAMA 

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde 
kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 


