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Система за вътрешна обшивка от фиброциментови плоскости Cementex, като 

основа за керамични плочки за вътрешно приложение 
 

 
 
 

Технология за изпълнение на системата за довършителни работи с продукти на Хенкел – 
Ceresit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ  

Etex Building Performance S.A. 
www.siniat.bg 

 

Система вътрешна обшивка от фиброциментови плоскости Cementex, като основа за 
керамични плочки за вътрешно приложение 
 
Технология за изпълнение на системата с продукти на Хенкел - Ceresit 
 
Основните стъпки за изпълнение на повърхностното покритие при  
система Cementex са: 
 
1. Нанасяне на грунд CT17 върху цялата повърхност на плоскостите Cementex; 
 
2. (Гъвкава хидроизолация CL50) – продукт, препоръчан само за участъци, където е възможен 
контакт с течна вода; 
 
3. Високоеластично лепило CM17 / CM25, което се нанася включително във фугите на 
плоскостите Cementex; 
 
4. Поставяне на керамичните плочки и фугиране. 
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Полагането на довършителните системи, подробно описани по-нататък, трябва  
да се извърши най-малко 24 часа след монтажа на плоскостите Cementex върху конструкцията. 
Това е времето, за което плоскостите се аклиматизират с крайните работни условия. 
 
 

Грундиране на повърхността – грунд CT17 
 
 

Ceresit CT17 е дълбокопроникващ грунд, без разтворители, със силно 
проникване. Той има ролята да стабилизира и намалява абсорбцията на основата. 

 
След монтажа на плоскостите Cementex върху носещата конструкция, почистете 

праха и грундирайте цялата повърхност с Ceresit CT17, включително съединенията 
между хоризонталните и вертикалните плоскости. 
 
 

 

Нанасянето на грунда се извършва с четка или с валяк, в неразреден вид. 

 

В зависимост от условията на изсъхване, следващите дейности могат да 

започнат след минимум 4 часа и максимум 3 дни. 

 

След изсъхване, грундираната повърхност трябва да е устойчива на 

абразия (надраскване). Ако не е постигнато това състояние, грундирането се 

повтаря. 

 

Ceresit CT17 се нанася при температури от 5°C до 30°C. 
 
 

Представените технически данни се отнасят за температура 20°С и относителна 

влажност 60%. При различни климатични условия, втвърдяването и изсъхването на грунда 

могат да се ускорят или забавят. Представените данни се основават на тестове и на 

практически опит. Въпреки това, поради различните условия на работа, ако има съмнения, 

строителят трябва да извърши собствени изпитвания на продукта. 

 

Съхранението на продукта се извършва в хладни условия, без замръзване и пряко 

излагане на слънчева светлина. 

 

Ориентировъчен разход на Ceresit CT17: 0,10 - 0,20 л/кв.м. (според техническата 

спецификация) 
 

Повече информация за технологията на полагане и специфичните условия на работа за 

всеки продукт можете да намерите в техническите спецификации на производителя.
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Нанасяне на гъвкава хидроизолация CL50 – само за участъците и зоните, 

където е възможен пряк контакт с течна вода 
 
 

 

Ceresit CL50 е гъвкава двукомпонентна хидроизолация, препоръчвана за вътрешни и 
външни приложения. 

 
Ceresit CL50 има компонент под форма на прах и компонент под форма на  течност-

паста, като и двата се смесват в кофа до хомогенизиране, в съотношение 1: 1. За да се 
получи непромокаем защитен слой са необходими два слоя с дебелина най-малко 0,80 мм 
(около 1,20 мм в прясно състояние). При използване на Ceresit CL50 в обществени или 
промишлени помещения се препоръчва да се нанесе слой с дебелина 2 мм в сухо 
състояние. Първият слой трябва да бъде нанесен с четка. След около половин час (ще 
разберете по промяната на цвета), може да се нанесе вторият слой с маламашка при 
желаната дебелина. Приблизително 4-5 часа след нанасянето на втория слой може да се 
нанесе лепилото за керамичното покритие. 
 
 

Материалът се обработва само в суха среда и при температури между +5°C и +30°C. 
 

На пресечната точка на плоскостите Cementex с подове, при  разширителните  

фуги и в зоните на пресичане при различни ъгли на облицовките Cementex, използвайте 

уплътнителна лента Ceresit CL152. 

 

Ориентировъчен разход на Ceresit CL50: минимум 1,40 кг/кв.м. (съгласно техническата 

спецификация) 

 

Зони на пряк контакт с течна вода 
 
 

Повече информация за технологията на полагане и специфичните условия на работа  

за всеки продукт можете да намерите в техническите спецификации на производителя.
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Нанасяне на лепило CM17 / CM25 за залепване на керамичните плочки 
 
 
 
 

Ceresit CM17 и CM25 са лепила за керамични плочки, препоръчвани 

за влажни помещения. 

 

Ceresit CM17 е лепило, подсилено с влакна, препоръчано за критични 

повърхности и за много големи керамични плочки. 

 

Ceresit CM25 е супер гъвкаво бяло лепило, препоръчано за 

керамични плочки и плочи от естествен камък. 
 

 
Ориентировъчен разход на Ceresit CM17: вижте техническите 

спецификации 

 

Ориентировъчен разход на Ceresit CM25: вижте техническите 

спецификации 

 

Избира се един от двата продукта според вида и цвета на 

керамичното покритие. 

 

Повече информация за технологията на полагане и специфичните условия на 

работа за всеки продукт можете да намерите в техническите спецификации на 

производителя. 
 
 

Поставяне на керамичните плочки и фугиране 

Продуктите, препоръчани за фугиране на съединенията между керамичните плочки, са: 

- Ceresit CE40 - аквастатична и водоустойчива гъвкава циментова фугираща 

смес за плочки от фаянс и гранитогрес, предназначена за фуги с дебелина  

до 8 мм; 

 

- Ceresit CE43 - аквастатична и водоустойчива гъвкава циментова фугираща 

смес за плочки от фаянс и гранитогрес, предназначена за фуги с дебелина  

до 20 мм. 
 

Повече информация за технологията на полагане и специфичните 

условия на работа за всеки продукт можете да намерите в техническите 

спецификации на производителя. 

 


