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CT 137
BEYAZ Ç‹MENTO ESASLI DEKORAT‹F
KAPLAMA HARCI

Beyaz

25 kg kraft torba

TEKN‹K B‹LG‹LER
Kimyasal yap› : Polimer ve elyaf takviyeli, mineral

dolgular içeren çimento esasl› dekoratif
s›va

Kar›fl›m oran› : 25 kg CT 137 : 5,5-5,7 litre su
Yo¤unluk : Yaklafl›k 1,5 gr/cm3

Uygulama süresi : Yaklafl›k 1 saat
Uygulama s›cakl›¤› : 5°C ile 30°C aras›nda
S›cakl›k dayan›m› : -20°C ile 70°C aras›
Betona yap›flma mukavemeti : ≥0,5 N/mm2 (28 gün)
Raf ömrü : Kuru ve serin ortamda 12 ay

TANIMI
• S›val› yüzeyler üzerine uygulanarak tane dokulu desen

veren ve mekanik dayan›m› art›rma amaçl› özel olarak
formüle edilmifl, beyaz çimento esasl› dekoratif kaplama
harc›d›r.

UYGULAMA ALANLARI
• Bina cephelerine polistren ve tafl yünü ile yap›lan ›s› yal›t›m

uygulamalar›nda dekoratif kaplama olarak kullan›l›r. Beton,
çimento, alç›  yüzeyler, alç›tafl› tabakalar, elyaf levhalar ve
s›k›flt›r›lm›fl yonga levha yüzeyler üzerinde kullan›labilir. Is›
yal›t›m sistemlerini d›fl darbe ve çatlamalara karfl› korur.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Is› yal›t›m sistemleri ile % 100 uyumludur
• Üzeri istenilen renkte boyanabilir
• Aç›k hava koflullar›na ve dona dayan›kl›d›r
• Su buhar› difüzyonuna izin verir

SARF‹YAT
• 2 - 2,7 kg/m2

UYGULAMA
• Yüzeyin sa¤lam, temiz ve kuru oldu¤undan emin olunmal›d›r.

Ceresit CT 137 dekoratif kaplama uygulamas› yap›lmadan
önce yüzeyler Ceresit CT 16 ile astarlanmal›d›r.

• Ceresit CT 137 dekoratif kaplama harc›, temiz suya mikser
ile sürekli kar›flt›rma alt›nda yavafl yavafl ilave edilerek
topaklar kayboluncaya kadar kar›flt›r›l›r. Elde edilen kar›fl›m
5 dakika bekledikten sonra mikser ile k›sa bir süre daha
kar›flt›r›larak kullan›ma haz›r hale getirilir. Önceden
astarlanm›fl yüzeye, haz›rlanm›fl olan harç çelik mala ile
yay›l›r. Daha sonra yüzey kurumadan plastik mala veya
sünger ile dairesel hareketler yap›larak yüzeye istenilen
desen verilir.

• Her zaman yafl üstüne yafl çal›flma yap›lmal›d›r. Genifl
alanlarda çal›flma yap›lmadan önce yeterli ekip ve
ekipmanlar›n eksiksiz tamamlanmas› gereklidir. Uygulama
s›ras›nda hava ve yüzey ›s›s› 5°C ile 30°C aras›nda olmal›d›r.
Uygulama ve kuruma esnas›nda uygulama alan›n›n direkt
günefl ›fl›¤›, fliddetli rüzgar, ya¤mur vb. gibi etkenlerden
korunmas› gereklidir.

D‹KKAT!
• Ürün çimento içermekte oldu¤undan, su ile alkali reaksiyon

verir. Cilt ile temas› halinde bol su ile y›kanmal›d›r. Göz ile
temas› halinde doktora baflvurulmal›d›r.


