
 VLASTNOSTI

E až 90 % méně prachu při míchání a zpracování 
E pro kritické podklady
E variabilní konzistence pro stěny a podlahy
E pro nevyzrálé potěry (3 - 5 dní)
E pro interiér i exteriér
E pro velkoformátové obklady a dlažbu

OBLASTI POUŽITÍ
Ceresit CM 92 je vysoce flexibilní lepidlo s deformovatelností ≥ 5 mm 
(třída S2) pro bezdutinové silně zatěžované lepení:
- keramických obkladů a dlažeb (vč. gresových), stejně jako jemné 

kameniny a dlažby Cotto
- desek z betonu a kamene
- přírodního kamene nenáchylného na probarvení
- obkladů a dlažby ze skla, skleněné i keramické mozaiky
Díky rychlému nárůstu pevnosti a eliminaci vnitřního pnutí je lepidlo 
Ceresit CM 92 speciálně vhodné pro lepení velkoformátových obkladů, 
dlažeb. Obzvláště vhodné je pro lepení tenkovrstvých velkoformátových 
obkladů a dlažeb s nebo bez vyztužovací sítě na zadní straně. Vytváří 
vysoce flexibilní spojení mezi obkladem a podkladem a snižuje střihové 
napětí na kritických podkladech. 
Pro použití v interiéru i exteriéru, jako např.:
- podlahové vytápění, pórobeton, montážní desky, balkóny, terasy, 

fasády, stavební dílce a panely z betonu (stáří min. 2 měsíce)
- nevyzrálé cementové potěry (v období 3 až 5 dní po vylití)
- zafixované dřevěné podklady bez průhybu
Lze použít pro opravu a vyrovnání nerovností podkladu až do 10 mm.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklady musí být rovné, pevné, stálé a zbavené substancí ovlivňujících 
přídržnost, jako jsou tuky, živice, prach. Znečištění a vrstvy 
s nedostatečnou přídržností odstraňte. Trhliny v potěrech musí být 
uzavřeny opravnou pryskyřicí (jako např. Thomsit R 726).
Podkladem mohou být
v interiéru: 
- anhydrit mechanicky přebroušený a zbavený prachu (zbytková 

vlhkost ≤ 0,5 %, s podlahovým vytápěním ≤ 0,3 %), pórobeton 
a další savé podklady zbavené prachu, natřené penetračním nátěrem 

CT 17 nebo CT 19
-  nesavé podklady, stávající obklady a dlažba, přírodní a umělý 

kámen, pevné malířské nátěry – ošetřené penetračním nátěrem 
CN 94 nebo CT 19

-  nevyzrálé cementové potěry (v období 3 až 5 dní po vylití, po uplynutí 
5. dne je nutno dodržet zrání betonu 28 dní), v tomto případě není 
vyžadována penetrace

v interiéru i exteriéru:
-  omítky třídy P II/P III (stáří více jak 14 dní)
-  cementové potěry (stáří více jak 28 dní, zbytková vlhkost ≤ 2 %, 

potěry s podlahovým vytápěním ≤ 1,8 %)
-  beton (stáří více jak 28 dní).
V těchto případech není penetrace vyžadována.

ZPRACOVÁNÍ
Obsah balení Ceresit CM 92 vsypte do odměřeného množství čisté 
studené vody a míchejte pomocí míchadla, dokud nezískáte jednolitou 
hmotu bez hrudek. Počkejte cca 5 minut a znovu lehce promíchejte. 
Požadovanou konzistenci dle způsobu lepení (tenkovrstvé, středněvrstvé 
nebo kombinovaná metoda lepení) získáte přidáním vody. Doba použití 
před zaschnutím povrchové vrstvy je cca 40 minut. Velikost zubů stěrky 
volíme dle velikosti dlažby a nerovnosti podkladu, množství použitého 
lepidla musí zaručit dostatečné pokrytí obkladů nebo dlažby. Po úvodním 
vytvrzení materiál již znovu nerozmíchávejte. 
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PREMIUMFLEX S2
Vysoce flexibilní bezprašné lepidlo na obklady a dlažbu pro náročné aplikace

terasyexteriér kritické  
podklady

extra velké  
formáty

vysoká  
flexibilita

vysoké  
zatížení

CM 92

terraces critical

100 cm

large tiles super
elasticoutdoor heavy

traffic



NEPŘEHLÉDNĚTE
Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu 
od +5 °C do +30 °C. Veškeré údaje byly zjištěny při teplotě +23 °C 
a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. V případě jiných klimatických podmínek 
je třeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby vytvrzení 
materiálu. Čerstvé zbytky lepidla lze odstranit vodou, vytvrzený materiál 
lze odstranit pouze mechanicky. Snížený obsah chromu. Chrom VI – 
méně než 2 ppm po dobu trvanlivosti produktu. Ceresit CM 92 obsahuje 
cement a při smíchání s vodou reaguje alkalicky. Chraňte si pokožku 
a oči!
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, 
ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte 
pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití 
vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

OBALy A LIKVIDACE ODPADU
Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený 
produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt 
odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód 
druhu odpadu: 17 01 01 Beton. 

SKLADOVÁNÍ
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém 
prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. Otevřené obaly 
zpracujte v co nejkratší době. 

BALENÍ
20kg papírový pytel

TECHNICKÉ úDAjE

Sypná hmotnost:  cca 1,08 kg/dm3

Poměr míchání 
- pro stěny:  cca 5,6 l vody na 20 kg 
- pro podlahy:  cca 6,6 l vody na 20 kg
Doba zpracování:  cca 3 hod. 
Otevřená doba:  cca 40 min.
Spárování po:  cca 12 hod.
Přídržnost:  ≥ 1,0 N/mm2

Příčná deformace:  ≥ 5 mm (S2)
Tepelná odolnost:  od –30 °C do +70 °C
ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA 
(závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů nebo dlažby): 
Hloubka zubů stěrky          Spotřeba CM 92 [kg/m2]
4 mm   1,3
6 mm   1,9
8 mm   2,5
10 mm   3,2
středněvrstvé lože   5,0

Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. 
Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství 
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako 
nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých 
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat 
odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací 
o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.
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Kvalita pro profesionály
Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel.: 220 101 101, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz, info@ceresit.cz


