
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giliai įsikverbiantis gruntas 
Gruntas, skirtas pagrindo paviršiaus stiprinimui prieš klijuojant ant 
jo plyteles, liejant, dažant ar jį tinkuojant. Be tirpiklių. 

 

 
 

CT 17 

 

 

 sutvirtina pagrindo paviršių 

 sumažina pagrindo įgertį 

 laidus garui 

 lengva uždėti sekančius sluoksnius, pvz. klijus, tinkus, 

dažus 

 padidina sukibimą su pagrindu 

 vidaus ir išorės darbams 

 geltono atspalvio – galima kontroliuoti darbo eigą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceresit CT 17 „Profi“  gruntas naudojamas pastatų viduje bei 
išorėje esantiems paviršiams gruntuoti prieš klijuojant ant jų 
keramines plyteles, liejant dangą, tvirtinant šiluminės 
izoliacinės medžiagos plokštes, juos glaistant ar dažant. CT 
17 „Profi“ gruntu nugruntuoti pagrindai (įvairių rūšių tinkas, 
betonas, monolitinės grindys) įgeria mažiau vandens, todėl 
vėliau ant jų dedami klijuojantys mišiniai, danga, glaistai arba 
dažai įgauna savo reikiamas savybes ir neišdžiūna pernelyg 
greitai. Šis gruntas įsiskverbia į pagrindą ir suriša skaldos 
grūdelius, tačiau nepadidina pagrindo atsparumo parametrų 
per visą jo skerspjūvį. CT 17 „Profi“ gruntą ypač 
rekomenduojama naudoti gruntuojant gipsinius, 
anhidridinius bei akyto betono paviršius. Jis taip pat tinka 
medžio drožlių plokščių ir neimpregnuotų gipso-kartono 
plokščių gruntavimui. Gruntu nugruntuotas pagrindas įgyja 
gelsvą atspalvį. 
Gruntuojant pagrindus po plonasluoksniais tinkais, naudoti 
gruntuojamuosius dažus Ceresit CT 16 arba CT 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Paviršiai, kurie bus gruntuojami Ceresit CT 17 „Profi“  gruntu, 
turi būti sausi bei patvarūs, nuo jų reikia nuvalyti tokias 
sukibimą mažinančias medžiagas, kaip riebalai, bitumas, 
dulkės ir pan. Iš pradžių nuo paviršiaus, kuris bus 
gruntuojamas, nuvalykite purvą bei atsilaisvinusius 
sluoksnius, nugramdykite ir nuplaukite vandeniu esamas 
dažų, klijų liekanas ir kalkinio tinko apnašas. Gipsinius, 
anhidridinius paviršius, taip pat ir gerai su paviršiumi  
sukibusias dažų dangas nušlifuokite švitriniu popieriumi, po 
to šepečiu kruopščiai nuvalykite nuo jų dulkes. 
 

 
Pakuotės turinį kelis kartus stipriai sukratykite. Gruntą ant 
paviršiaus paskirstykite teptuku. CT 17 gruntas džiūna 
maždaug 2 valandas. Ant nugruntuotų cementinių ar 
cementinių-kalkinių pagrindų keramines plyteles galima 
klijuoti jau po 15 minučių Ceresit plytelių klijais. 
Stipriai įgeriančių ir silpnų pagrindų atveju, pvz. akytas 
betonas, gruntą galima skiesti su švariu vandeniu santykiu 
1 : 1. Sekantį sluoksnį padengti nekiestą, „šlapias ant 
šlapio“ būdu. 
Gruntuojant prieš dažymą, „Ceresit“ CT 17 „Profi“ gruntą 
galima praskiesti vandeniu santykiu 1:1. Praskiestą 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

(santykiu 1:1 su vandeniu) ar nepraskiestą gruntą tepkite 
atsižvelgdami į pagrindo rūšį ir įgertį. 
Jei gruntuojate po grindų sluoksniais esančius pagrindus, 
„Ceresit“ CT 17 „Profi“ gausiai pilkite ant pagrindo ir vienodai 
paskirstykite teptuku nesudarydami balų. Jei priemonei 
išdžiūvus pagrindas vis dar yra įgeriantis, gruntavimo 
procedūrą reikia pakartoti. Geresniam rezultatui pasiekti, 
grindų mišiniams naudokite CN 94 Concentrate gruntą. 
Įrankius ir šviežias dėmes reikėtų nuplauti vandeniu. 
 

 
Darbus reikia atlikti tada, kai aplinkos bei pagrindo 
temperatūra yra intervale nuo +5° iki +25 °C, o oro santykinis 
drėgnumas ne didesnis nei 80%. Visi pateikti duomenys ir 
rekomendacijos galioja esant +20 °C temperatūrai bei 60% 
santykiniam oro drėgnumui. Jeigu sąlygos kitokios, 
medžiagos parametrai gali pakisti. 
Tuo atveju, jeigu medžiaga pateko į akis, jas būtina gerai 
praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
 

 
Plastmasiniai kibirai po 2  l,  5  l ir 10 l 

 

Sudėtis: vandeninė sintetinių dervų dispersija 

Tankis:                            apytiksliai 1,0 kg/dm3 

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C 

Džiūvimo laikas: - apytiksliai 2 val., atsižvelgiant į 

pagrindo įgertį, temperatūrą ir drėgmę, 

- apytiksliai 15 min., klijuojant keramines 

plyteles ant cementinių ar cementinių-

kalkinių pagrindų. 
 

Orientacinis 
sunaudojimas: 

nuo 0,1 iki 0,5 l/m2, priklausomai nuo 

pagrindo lygumo bei vandens 

įgeriamumo   

SANDĖLIAVIMAS: Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, 

laikant gaminį vėsiomis sąlygomis 

originaliose, nepažeistose pakuotėse. 

Saugokite nuo šalčio! 

 
 
Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis darbo laiku 

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų 
įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir 
reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) 
standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais 
tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, 
nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. 
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C 
aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro 
drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis 
medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis. 

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto 
tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. 
Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms 
įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir 
patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės 
atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, 
nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį 
techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai 
netenka galios. 

 

 

DĖMESIO! 

PAKUOTĖ 

TECHNINIAI DUOMENYS 


