
Χαρακτηριστικά:
 εξαιρετικά ευέλικτη - κλάση S1 σύμφωνα με  

 το πρότυπο EN 12002 
 μεγάλος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του  

 έτοιμου μίγματος 
 υψηλή αντίσταση
 κατάλληλη για παραμορφώσιμα και κρίσιμα  

 υποστρώματα
 για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς  

 χώρους 
 για συγκόλληση πλακών μεγάλων διαστάσεων

Πεδίο εφαρμογής

Κόλλα για μη απορροφητικά κεραμικά πλακίδια 
(γρανίτες, κεραμικό γυαλί) σε παραμορφώσιμα και 
κρίσιμα υποστρώματα. Για χρήση σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, πάνω από γυψοσανίδες, 
ενδοδαπέδια θέρμανση, παλιά κεραμικά 
πλακίδια, βαμμένες επιφάνειες, υποστρώματα 
γύψου και ανυδρίτη, κυψελοειδές σκυρόδεμα. 
Σχηματίζει ένα εύκαμπτο συγκολλητικό στρώμα, 
το οποίο αποτρέπει την εμφάνιση εσωτερικών 
εντάσεων στα κρίσιμα υποστρώματα. Για χρήση 
σε υποστρώματα που εκτίθενται σε σοβαρές 
κλιματολογικές αλλαγές, όπως ανοικτοί χώροι, 
μπαλκόνια και βεράντες, καθώς και για στοιχεία 
του νεαρού σκυροδέματος (ηλικίας τουλάχιστον 3 
μηνών). Για τη συγκόλληση μεγάλων πλακιδίων και 
για επενδύσεις κτιρίων. Χρησιμοποιείται επίσης 
και σε λεπτή τοιχοποιία (12 cm).

CM 17 
Super Flexible
Ευέλικτη κόλλα για κεραμικά πλακίδια και κεραμικό 
γρανίτη

Προετοιμασία του υποστρώματος

Η κόλλα CM 17 κολλά σε όλα τα σταθερά, καθαρά, 
στεγνά ή υγρά υποστρώματα χωρίς διαχωριστικές 
ουσίες.
Αφαιρούνται προηγουμένως τα επιφανειακά 
στρώματα με χαμηλή μηχανική αντοχή. Ανωμαλίες 
έως 5 mm εξισώνονται με το CM 17 μία ημέρα πριν 
από την επένδυση. 
Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Όλα τα εξαιρετικά απορροφητικά υποστρώματα 
πρέπει να ασταρώνονται με CT 17. Αυτά είναι: 
Κονιάματα ανυδρίτη (υγραίνονται με μηχανικά 
μέσα), πορομπετόν, γυψοσανίδες, σοβάδες γύψου. 

Κόλλα λεπτής στρώσης για κεραμικές επικαλύψεις και γρανίτη, εφαρμογή σε 
κρίσιμα υποστρώματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Χρόνος στεγνώματος του ασταρώματος: 4 ώρες 
Το αστάρωμα δεν είναι αναγκαίο σε: πλάκες 
γυψοσανίδας, πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, 
παλιές κεραμικές επικαλύψεις, επιστρώσεις από 
φυσική ή τεχνητή πέτρα, συσσωματωμένες πλάκες 
πάχους > 22 mm, χρώματα που κολλάν σταθερά 
στο υπόστρωμα, άσφαλτο (προηγουμένως 
πασπαλισμένο με άμμο).

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Η επένδυση μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας πάνω 
σε τσιμεντοκονιάματα τύπου RII και SIII (ηλικίας 
τουλάχιστον 28 ημερών), τσιμεντοκονίες (ηλικίας 
τουλάχιστον 28 ημερών) και σκυρόδεμα (ηλικίας 
τουλάχιστον 3 μηνών).

Χρήση

Το περιεχόμενο χύνεται σιγά σιγά σε 6,75-7,5 l 
καθαρό νερό χωρίς προσμείξεις. Αναδεύεται με 
ηλεκτρικό τρυπάνι με ράβδο ανάδευσης μέχρι 
να γίνει ομογενές μείγμα. Αφήστε το μείγμα να 
ωριμάσει για 5 λεπτά και ανακατεύετε πάλι. Εάν 
είναι απαραίτητο, η συνοχή ρυθμίζεται με την 
προσθήκη νερού. Στους εσωτερικούς χώρους, το 
διάλυμα εφαρμόζεται με τον συνήθη τρόπο σε μία 
λεπτή στρώση μέσα στον ανοικτό χρόνο (15-20 
λεπτά), διότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα 
σχηματίζεται μια επιφανειακή κρούστα. Το μέγεθος 
των δοντιών της σπάτουλας επιλέγεται ανάλογα 
με το μέγεθος των πλακιδίων, έτσι ώστε η επαφή 
μεταξύ της κόλλας και του πλακιδίου να είναι 
τουλάχιστον 65% της επιφάνειάς του για χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους και τουλάχιστον 90% για 
εξωτερική χρήση. Για επενδύσεις σε εξωτερικούς 
χώρους, χρησιμοποιείται η συνδυασμένη μέθοδος 
(εφαρμογή της κόλλας με σπάτουλα και στο πίσω 
μέρος της πλάκας) για να επιτευχθεί 100% επιφάνεια 
επαφής. Η περίσσεια κόλλα καθαρίζεται με νερό, και 
τα στερεά υπολείμματα αποξέονται μηχανικά.
Η αρμολόγηση είναι δυνατή το νωρίτερο μετά από 
24 ώρες.

Προσοχή

CM 17 χρησιμοποιείται σε ξηρές συνθήκες σε 
θερμοκρασίες από +5°C έως +30°C. Όλα τα 
στοιχεία και οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό 
το ενημερωτικό φυλλάδιο, καθορίστηκαν σε 
θερμοκρασία +20°С και σχετική υγρασία 60%. Σε 
άλλες καιρικές συνθήκες ο χρόνος ξήρανσης μπορεί 
να επιταχυνθεί ή επιβραδυνθεί. CM 17 περιέχει 
τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό. 
Για το λόγο αυτό, το δέρμα και τα μάτια πρέπει να 
προστατεύονται. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ένα 
γιατρό.

Συστάσεις

Εκτός από τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, 
ιδιαίτερη σημασία έχει και η τήρηση των κανόνων 
και των κανονισμών που διατυπώθηκαν από 
διάφορους φορείς στον κλάδο αυτόν. Οι ιδιότητες 
του προϊόντος που αναφέρονται εδώ βασίζονται 
στην πρακτική εμπειρία και τις τεχνικές δοκιμές του 
κατασκευαστή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου χώρου υπερβαίνουν το πεδίο της 
επίδρασής μας, γι’ αυτό συνιστούμε να ελέγξετε την 
καταλληλότητα του υλικού για κάθε συγκεκριμένη 
εφαρμογή. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε τεχνική 
συμβουλή στο κατωτέρω τηλέφωνο.

Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής στην 
αρχική, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό 
μέρος.

Συσκευασία

Χάρτινοι σάκοι των 25 kg



Ποιότητα για επαγγελματίες 
Henkel Bulgaria EOOD Μ.Ε.Π.Ε.
τηλ.: 02/806 39 00,  
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Τεχνικά στοιχεία

Υπόστρωμα:  Συνδυασμός τσιμέντου με  
 ανόργανες ουσίες και  
 συνθετικά πρόσθετα- ρητίνη
Ειδικό βάρος:  1,36 kg/l
Αναλογία ανάμιξης: 6,75 - 7,5 lνερού για 25 kg СМ 17
Χρόνος ωρίμανσης:  5 λεπτά 
Χρόνος εφαρμογής του  
έτοιμου μείγματος:  περίπου 2,5 - З ώρες
Θερμοκρασία κατά την εφαρμογή: από +5°С έως + 30°С
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 20 λεπτά
Κατολίσθηση: 0,2 mm
Αρμολόγηση σε:  24 ώρες
Θερμοκρασιακή αντοχή: από -30°C έως +70°C 
Πρόσφυση σε ξηρές συνθήκες:  > 1,5 N/mm2

Πρόσφυση σε υγρές συνθήκες:  > 1,0 N/mm2

Αντοχή σε πρόσφυση μετά από  
θερμική γήρανση στους +70°C: 1,0 N/mm2

Πρόσφυση μετά από ψύξη /  
απόψυξη:  1,0 N/mm2

Ενδεικτική κατανάλωση:
Διαστάσεις της πλάκας σε cm /  Ποσότητα CM 17  
μέγεθος του δοντιού σε mm (kg/m2)
 10x10 / 4  2,0
 15x15 / 6  2,7
 20x20 / 8  3,2
 30x30 /10  3,6

Κλάση της κόλλας: S2T σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004: 2000.


