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CeraBest Saniter 

  Висок клас еластично лепило за керамика - C2TE S1 клас 

 
Описание на продукта:  
CeraBest Saniter е висок клас лепило на циментова основа клас C2TE S1, устойчиво на вода и 
влаг, с много висока еластичност, подсилено с екологично чисти химически добавки, и е 
произведено в съответствие с EN 12004. Разработено е специално за изграждане на плувни 
басейни, резервоари за вода, хигиенни зони и всички видове мокри помещения, както и ремонт на 
керамични подове, като предлага лесно нанасяне с дългооа си отворено време за работа..  
  
Области на риложение:  
-  Външно и вътрешно; 
-  Хоризонтално и вертикално;  
-  Стени и подове; 
-  В плувни басейни, водни резервоари и мокри зони; 
-  Подходящо при подово отопление; 
-  Подходящо при тъжък трафик в публични зони; 
-  Подходящо при лепене „плочка върху плочка“; 
-  Предназначен за залепване на порцелан , керамика и стъкло-керамика , пориозни и непориозни 
керамични, камък, бетон, гранит, мрамор, както и всички изкуственни декоративни материали.  
 
Характеристики: 
-  Устойчив на вода и влага; 
-  Устойчив във времето; 
-  Пластичен и лесен за прилагане;  
-  Предотвратено свличане дори и при вертикално лепене; 
-  Огнеустойчив; 
-  Много гъвкаво.  
  
Технически характеристики:  
 

Цвят  бял 

Дебелина сух филм (kg / lt)  1,35 ± 0,2 

Дебелина мокър филм (kg / lt)  1,50 ± 0,2 

Отворено време (мин)  60-120 

Време за работа (мин)  30-35 

Време на втвърдяване (час)  ~ 24 

Якос на адхезия (28 ден) (N / mm2)  > 1,0 

Гъвкавост (според EN 12002) (mm)  > 2,5 

Свличане <0,5 

Съотношение на смесване (за 25 kg суф в.)  7,0 – 8 lt 

Температура на полагане  От +5°C до +35°C 

Устойчив на темпелатура От -25°C до +80°C 

  Технически данни се отнасят  за температура от + 20 ° С и относителна влажност на въздуха  от 50%. 

  
Подготовка на основата :   
-  Премахване на всички частици и вещества, които пречат на адхезията, като прах, петна от от 
масло,  боя и други остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и други; 
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-  По слабите участъци,  които не са достатъчно силни, за да понесе собствената си тежест 
например напукани мазилки, слаби повърхности както и  остатъци от мъх основата трябва да се 
почисти.  
-  Подовете, които изискват ремонт трябва да се изравнят  със саморазливни замазки най-малко  
3-4 дни преди полагане на лепилото. 
-  При силно абсорбиращи повърхности като газобетон или слаби мазилки и замазки се 
препоръчва използването на грунд. 
 
Приложение:    

-  Bostik CeraBest Saniter е в прахообразна форма и трябва да се смесва с вода и разбърква с  
миксер на ниски обороти, докато се получи хомогенна  смес, трябва да се спазва дозировката на 
вода препоръчана от производителя . Първоначално сместа се разбърква 5 минути.  Получената 
смес се оставя  в продължение на 3 минути и след това се разбърква за още 2 минути до 
постигане на хомогенна смес. 
-  Подготвената смес се полага  върху повърхността  с назъбена маламашка при подходящ 
размер на зъбите в зависимост от големината на плочката . 
-  Материалите за залепване (керамика, плочки, и т.н.) трябва да са залепени в  рамките на 15 
минути. Ако се превишава този период от време, разтворът се премахва  от плочите и се полага 
нов. 
- Финишно залепените материали се подравняват с гумен чук при контролиране на височина и 
широчина но  фуги. 
-  Фугиране се препоръчна след 24 часа. 
  
След полагане:  

Прясно нанесени повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силен 

въздушен поток, висока температура на въздуха (над + 35 ° C), дъжд и студ  

 
Покритие:  

Приблизително 1,5 - 3,0 kg/m².   

Разходните норми са теоретични и се препоръчва контролна проба преди полагане.  

  
Опаковка:  
В 25 кг  торба, 48 торби в 1 пале (1200 кг / пале)   

  
Съхранение:  
-  Трябва да бъдат защитени от вода и замръзване. 
-  Трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети и температура  +10 ° С 
и     + 25 ° С в условия без влага. 
-  Разкъсани и открити продукти трябва да се защитават веднага и консумират първи. 
-  Максимум 8 торби трябва да се складират една върху друга. 
-  Срок на годност е 12 месеца при горепосочените условия за съхранение.. 
 
Информация за безопастност 
За запазване на  здравето  и инструкции за безопасност, както и  мерките за първа помощ при 

съприкосновение  вижте отделния Информационен лист за безопасност .  

 


