
Свойства

 за употреба на закрито и открито
 за употреба над подово отопление
 може да се фугира след 3 часа

Област на приложение
CM 29 e бързосвързващо лепило за полагане на абсор-
биращи (керамика, фаянс) и неабсорбиращи керамични 
плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естествен камък 
(след предварителен тест), както и на фини мозаечни или 
стъклени плочки. За употреба на закрито и открито върху 
всякакъв вид циментови основи. Подходящо за лепене на 
плочки върху критични и деформируеми основи (подово 
отопление, кухни, бани, балкони и тераси).

Подготовка на основата
СМ 29 се използва върху здрави, носещи, равни, чисти и 
сухи основи. Слоевете със слаба механична устойчивост се 
отстраняват по механичен път. Попиващите основи трябва 
да се грундират с Ceresit CT 17, а непопиващите и критични 
основи да се грундират с CN 94. Грундът се оставя да из-
съхне за мин. 2-3 часа.. Неравности до 5 mm се изравняват 
с СМ 29 един ден преди полагането на плочките.

Употреба
CM 29 се изсипва в предварително измерено количе-
ство студена и чиста вода и се разбърква с електрическа 
бъркалка до получаване на хомогенна смес. Оставя се да 
узрее 5 мин. и се разбърква отново.
Една торба СМ 29 се смесва със 5,5-6,0 l вода. Количе-
ството приготвен разтвор трябва да се оползотвори за 
около 30 мин.
Материалът се нанася с помощта на назъбена маламаш-

Ceresit CM 29 Multi Xpress
Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки
Бързосвързващо лепило на циментова основа 
за керамични плочки и гранитогрес на закрито и на открито

ка. Размерът на зъба на маламашката зависи от големи-
ната на плочките. 
Когато се използва СМ 29 на открито, е необходимо да 
се нанесе тънък слой лепило по долната страна на плоч-
ката. Покриваемостта на лепилото в този случай трябва 
да е 100%. Плочките не се потапят предварително във 
вода.

Внимание
СМ 29 се използва при температура на основата и въздуха 
от +5°C до +25°C. Техническите показатели са определени 
при температура +23°C и влажност на въздуха 50%. При 
други атмосферни условия трябва да се предвиди по-бързо 
или по-бавно изсъхване на материала.  
СМ 29 съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите 
и кожата трябва да бъдат добре защитени. При попадане в 
очите, трябва да се потърси незабавно консултация с лекар.



Препоръки
Производителят гарантира качеството на продукта, но 
не може да въздейства на условията и начина на него-
вата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
осъществява от квалифициран персонал/професионал-
ни потребители. Препоръчва се консултиране с листа с 
технически данни и информационния лист за безопасност 
на продукта. Производителят не поема отговорност за 
компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази 
на материалите. Клиентът е длъжен първо да тества или 
потърси информация преди полагането на продукта.

Опаковка и съхранение
Хартиени торби от 25 kg.

Срок на годност
6 месеца от датата, отбелязана на опаковката на сухо в 
оригинална опаковка.

Технически данни
Състав:  циментова смес 
 със синтетични смоли и добавки
Плътност:  прибл. 1,4 kg/dm3

Съотношение на смесване:  5,5-6,0 l вода / 25 kg CM 29
Температура на работа:  от +5°C до +25°C
Време на узряване:  5 мин.
Фугиране:  след 3 часа
Време на употреба на готовия разтвор:  прибл. 30 мин.
Отворено време (EN 12004):  прибл. 10 мин.
Температурна устойчивост:  от -30°C до +70°C
Сила на сцепление:  ≥ 1,0 MPa
Ориентировъчен разход:  1,5 kg/m2/mm

Клас на лепилото: C2FT според EN 12004


