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ISI YALITIM LEVHASI YAPIfiTIRMA HARCI
CT 83

25 kg kraft torba

TEKN‹K B‹LG‹LER
Kimyasal yap› : Mineral dolgular, sentetik katk›lar ve

çimento içerir
Bulk yo¤unluk : Yaklafl›k 1,4 g/cm3

Kar›fl›m oran› : 25 kg Ceresit CT 83: 7,5 lt su
Uygulama süresi : Yaklafl›k 2 saat
Uygulama s›cakl›¤› : 5°C ile 30°C aras›nda
S›cakl›k dayan›m› : -20°C ile 70°C aras›
Dübelleme : Minimum 24 saat sonra
Yap›flma mukavemeti : ≥ 0,5 N/mm2 (28 gün) (Beton)

≥ 0,1 N/mm2 (28 gün) (Polistren plaka)
Raf ömrü : Uygun depolama koflullar›nda, üretim

tarihinden itibaren 12 ayd›r

Gri

TANIMI
• Is› yal›t›m levhalar›n›n yap›flt›r›lmas›nda kullan›lan, polimer

modifiyeli, çimento esasl›, elyaf takviyeli yap›flt›rma harc›.

UYGULAMA ALANLARI
• Binalarda d›fl cephe ve iç mekanda ›s› yal›t›m› amac›yla

kullan›lan ekstrüde ve ekspande polistren, levhalar›n
mineral esasl› yüzeylere  sabitlenmesinde kullan›l›r.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Elyaf takviyesi sayesinde duvar ile levha aras›nda çatlak

oluflmaz
• Yüksek aderans ve elastikiyet sa¤lar
• Hem d›fl cephe, hem de iç mekanda kullan›labilir
• Su buhar› difüzyonuna izin verir

SARF‹YAT
• 4 - 5 kg/m2

UYGULAMA
• Uygulama yap›lacak yüzey kuru, temiz, sa¤lam ve tafl›y›c›

olmal›d›r. Yüzey her türlü ya¤, kir ve pas kal›nt›lar›ndan
temizlenmeli ve gevflek parçac›klar yüzeyden
uzaklaflt›r›lmal›d›r. Bozuk yüzeylerin tamiratlar› minimum
24 saat önce Ceresit CT 20 ile yap›lm›fl olmal›d›r.

• Ceresit CT 83 mikser ile kar›flt›rma alt›nda uygun
miktardaki suya yavafl yavafl ilave edilerek, topaklar
kaybolana dek kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›fl›m 5 dakika
dinlendirilip, tekrar kar›flt›r›l›r ve mala ile ›s› yal›t›m
levhalar›n›n kenarlar› boyunca flerit fleklinde, levhalar›n
orta k›s›mlar›na noktasal veya diflli tarak ile eflit oranda
yay›larak duvara sabitlenir.

• Ceresit CT 83 ile yap›flt›r›lan ›s› yal›t›m levhalar›, 24 saat
sonunda mutlaka uygun dübel ile mekanik olarak da
tutturulmal›d›r.

• Afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya rüzgarl› havalarda uygulama
yap›lmamal›d›r. D›fl cephe uygulamalar›nda, yüzey ilk
24 saat afl›r› günefl, rüzgar, don ve ya¤murdan
korunmal›d›r.

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.


