
u vodotěsná / parotěsná tkanina
u pro podlahy i stěny
u pro interiér i exteriér

Těsnicí prvky Ceresit CL 620, 621, 622, 623 a 625 jsou jako doplněk
systémového řešení utěsnění podkladu utěsňovací podložkou Ceresit
CL 69 Ultra-Dicht, která je určena k úplnému a flexibilnímu utěsnění
podkladů před pokládkou keramických obkladů a dlažeb, desek z pří-
rodního kamene v koupelnách, sprchách, bazénech a trvale mokrých
prostorech. Těsnicí prvky lze použít na podklady jsou beton a lehčený
beton, cementové potěry, anhydrit, podlahová vytápění, montážní sádro-
kartonové a sádrovláknité desky, zdivo s plnou spárou, tradiční vápenné
a vápeno-cementové omítky, sádrové omítky a tvrzený polystyrén.

Těsnicí prvky Ceresit CL 620, 621, 622, 623 a 625 mohou být
aplikovány na podklady suché, čisté a zbavené substancí ovlivňujících
přídržnost jako tuky, živice, prach. Znečištění, nátěry a vrstvy s nedo-
statečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte
a umyjte.

Na připravený podklad naneste zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu
Ceresit CM 16, CM 17, CM 22 nebo CM 25 a do čerstvé malty
vtlačte těsnicí prvky Ceresit CL 620, 621, 622, 623 a 625 tak, aby
jednotlivé díly přesahovaly min 5 cm přes sebe. V místě spoje naneste

ve dvou pruzích těsnicí tmel Ceresit FT 101 a následně přiložte s přesa-
hem další prvek či pás. Aplikovaný tmel mezi oběma vrstvami přehlaďte,
přičemž dbejte na to, aby důkladným přitlačením bylo dosaženo dokona-
lého utěsnění mezi pásy a spoj nepřevyšoval okolní tkaninu. Doporu-
čujeme použít hladkou zadní stranu stěrky nebo přitlačovací váleček.

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i podkladu
od +5 °C do +30 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C
a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Pro více informací viz Technický list
CL 69 Ultra-Dicht. Při zpracování se řiďte pokyny dle použité lepicí malty.
Nespotřebované zbytky odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Do 24 měsíců od data výroby při skladování v suchém prostředí, 
v originálních a nepoškozených obalech.
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CL 620 Utěsňovací pás

CL 621 Vnitřní roh

CL 622 Vnější roh

CL 623 Utěsňovací manžeta pro stěny

CL 625 Utěsňovací manžeta pro podlahy

SYSTÉMOVÉ TĚSNICÍ PRVKY

Třívrstvá utěsňovací a oddělovací tkanina k doplnění systémového řešení

CL 69 Ultra-Dicht

PŘÍPRAVA PODKLADU

OBLASTI POUŽITÍ

VLASTNOSTI

Báze:
oboustranně kašírovaná 
polyethylenová tkanina

Barva: žlutá

Teplota zpracování: od +5 ºC do +30 ºC

Tloušťka tkaniny: cca 0,4 mm

Pevnost v tahu: > 0,30 N/mm2

Výrobek splňuje všechny požadavky v souladu s platnými předpisy a je za výše uvedených
podmínek použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku
s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEPŘEHLÉDNĚTE

SKLADOVÁNÍ



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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