
ВЛАСТИВОСТІ

  продукт водорозчинний
  зручний у роботі, легко наноситься пензлем
або валиком. Для миття інструменту вико-
ристовується вода

  можна наносити на сухі та вологі основи
  дуже висока адгезія до бетону та інших мі-
неральних і органомінеральних основ

  поверхня основи зберігає паропроникність
  допустиме використання матеріалу як засо-
бу для догляду за свіжоукладеним бетоном,
в тому числі зі збільшенням міцності і зни-
женням стирання останнього

  постачається в концентрованому вигляді,
залежно від пористості основи в робочу су-
міш може бути додана вода

  низька в’язкість робочої суміші забезпечує
зручність під час роботи, легке розтікання
по поверхні й швидке вбирання пористими
поверхнями

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
• Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
• Для створення на поверхні проміжного шару, що забезпе-

чує дуже високу адгезію наступних шарів до основи.
• Для просочення пористих основ і збільшення їх міцності,

водонепроникності, морозостійкості, атмосферо- і корозій-
ної стійкості.

• Наноситься на мінеральні (бетон, стяжки, наливні підлоги,
штукатурки, шифер, цегла тощо), органічні та змішані (гіп-
сокартон, ДВП, ДСП, фанера, дерево) основи.

• Використовується як знепилювальний і зміцнювальний ма-
теріал для просочення мінеральних основ.

• Застосовується в якості ґрунтівки в системах епоксидних
покриттів, а також на різних основах перед укладанням
підлогових покриттів (паркет, ламінат, лінолеум, килимове
покриття).

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ Б А.3.1-23:2013
і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.
Поверхня основи повинна бути чистою і міцною. Всі неміцні
ділянки повинні бути видалені, тріщини і порожнини відре-

монтовані матеріалами Ceresit. Необхідно очистити повер-
хню від бруду, пилу, мастил, цементного молока та інших за-
бруднень, які можуть перешкоджати адгезії матеріалу до ос-
нови. Рекомендовано водоструминеве, піскоструминеве або
дробоструминеве очищення поверхні. Допустиме очищення
поверхні вручну або за допомогою електроінструменту. Піс-
ля підготовки поверхні міцність на стиск бетонної основи по-
винна бути не нижче 15 МПа, а залишковий вміст вологи
в ній – не більше 6%. Рекомендовано механічну підготовку
основи для її вирівнювання, видалення забруднень з повер-
хні, відкриття пор і збільшення шорсткості поверхні.
Спосіб підготовки основи вибирають залежно її стану, кон-
струкції і наявних дефектів, умов подальшої експлуатації та
обраної системи покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ceresit CF 69 постачається комплектно у вигляді двох окре-
мих компонентів: компонент А – суміш рідких епоксидних
смол і реологічних добавок (прозора в’язка маса) і компо-
нент В – водорозчинний амін-затверджувач (блідо-жовта ру-
хома рідина). Для приготування робочої суміші вміст ємності
з компонентом А повністю заливають у ємність з компонен-
том В і перемішують низькообертовим (до 400 об/хв) дрилем
зі спіральною насадкою протягом 2–3 хвилин до отримання
однорідної консистенції, уникаючи втягування повітря (насад-
ка змішувача повинна бути повністю занурена в суміш).
Для слабопоглинаючих основ рекомендовано ґрунтування
в один шар. Необхідно стежити за рівномірністю нанесення
ґрунтівки, відсутністю калюж і товстих шарів матеріалу.
При ґрунтуванні поглинаючих основ першим шаром (просо-
чення) рекомендовано до робочого розчину додати від 5 до
20% води за масою і після перемішування нанести суміш на
поверхню. Кількість води, що додається, залежить від порис-
тості основи та запланованого використання продукту (для
бетону – 5–20%, для пористих основ – 20%). Розведення ро-
бочої суміші виконують в окремій ємності з додаванням відмі-
ряної кількості води і перемішуванням суміші низькооберто-
вим дрилем зі спіральною насадкою протягом 2 хвилин. Ґрун-
тування другим шаром виконують без розведення. Міжшаро-
вий інтервал при ґрунтуванні в нормальних умовах стано-
вить: початок – приблизно через 6 годин (відсутність залиш-
кового відлипання); кінець – не пізніше ніж через 24 години.
Після закінчення зазначеного інтервалу перед нанесенням
фінішного покриття поверхні необхідно надати шорсткості.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CF 69
Епоксидна ґрунтівка для обробки основ, 
їх зміцнення та посилення адгезії 
в системах епоксидних покриттів
Двокомпонентна концентрована водорозріджувана ґрунтівка на епоксидній 
основі з амінним затверджувачем, що утворює при затвердінні жорстке покриття.



За необхідності допустимо останній шар ґрунтівки присипати
чистим сухим кварцовим піском фракції 0,4–0,8 мм з витра-
тою 0,7–0,8 кг/м2.
Важливо! Приготовану робочу суміш необхідно обов’яз-
ково використати протягом години (при 20 °С). Час придат-
ності розчинової суміші і час її затвердіння безпосередньо
залежать від температури. При підвищенні температури
до 30 °С часові показники зменшуються приблизно в два
рази; відповідно, при зниженні температури до 10 °С часові
показники збільшуються в два рази. Температура основи по-
винна бути в межах від +10 °С до +30 °С. Уникайте утворен-
ня конденсату! Температура основи має бути вище точки ро-
си на 3 °С для запобігання утворенню конденсату або зміни
кольору поверхні. Температури робочої суміші та поверхні
повинні бути близькими, при цьому температура робочої су-
міші повинна бути не менше +15 °С. Залишки незатверділо-
го матеріалу на інструменті та розлитий матеріал можна
очистити водою. Затверділий матеріал можна видалити ли-
ше механічно.
Після нанесення матеріалу поверхню протягом 8 годин (при
+20 °С) слід захищати від безпосередньої дії води. Точну ви-
трату матеріалу визначають безпосередньо на об’єкті. Необ-
хідно точно дотримуватися зазначеної пропорції при змішу-
ванні компонентів.
Правильно заґрунтована поверхня основи повинна мати ви-
гляд вологого бетону, бути однорідною, не мати білястих або
матових плям, мати чітко видиму полімерну плівку при відсут-
ності відлипання, товстих шарів матеріалу і видимих пор.

ПРИМІТКИ
Продукт Ceresit CF 69 є матеріалом на епоксидній основі. Не-
обхідно захищати очі та шкіру, ретельно мити руки після за-
кінчення робіт. У разі потрапляння продукту в очі промити їх
водою і звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім поданої вище інформації про способи та умови застосу-
вання матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними
нормативними документами з влаштування епоксидних по-
криттів. Застосування матеріалу не становить труднощів за
умови дотримання правил, викладених у цьому технічному
описі. У разі сумніву необхідно самостійно випробувати ма-
теріал або звернутися за порадою до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих умовах за темпера-
тури від +5 °С до +30 °С – не більше 12 місяців від дати виго-
товлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту і порожню тару утилізувати як будівельне
сміття.

УПАКОВКА
Ceresit CF 69 постачається комплектно по 10 кг.
Компонент А: пластикове відро об’ємом 3 л, масою 2,6 кг.
Компонент В: пластикове відро об’ємом 10 л, масою 7,4 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад:                                                    модифікована епоксидна

смола з добавками, диспер-
сія амінного затверджувача

Зовнішній вигляд 
після затвердіння:                               напівматова «волога» 

поверхня
Масове співвідношення частин:
- компонент А (епоксидна смола):  2,6 кг
- компонент В (затверджувач):      7,4 кг
Густина (20 °С):
- компонент А (епоксидна смола):  1,05–1,17 г/cм3

- компонент В (затверджувач):      1,00–1,05 г/cм3

Масова частка 
нелетких речовин, не менше:
- компонент А (епоксидна смола):  98%
- компонент В (затверджувач):      20–40%
Сухий залишок робочої суміші:    не менше 35%
Витрата матеріалу*:                         0,15–0,35 кг/м2

                                              Час використання         Час повного
                                                 робочої суміші               твердіння
          При +10 °С                    1,5 години                       9 діб
          При +20 °С                      1 година                         7 діб
          При +30 °С                    0,5 години                       5 діб

         Допустимий                     Не менше
  часовий інтервал**            (відсутність                  Не більше
         між шарами                   відлипання)
          При +10 °С                      12 годин                     48 годин
          При +20 °С                       6 годин                      24 годин
          При +30 °С                       4 годин                      16 годин
*Витрата залежить від пористості та структури основи.
**Швидкість затвердіння залежить від температури, вологості повітря і структури 
основи, виду та властивостей поверхні, об´єму суміші (після змішування компонентів
відбувається збільшення температури робочої суміші).

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою
для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причи-
ни технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ТУ У 20.3-32803942-057:2014

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність продукту Ceresit CF 69 вка-
заним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання, приготування і нанесення, на-
ведених у цьому описі. 
Виробник не несе відповідальності за неправильне викорис-
тання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях
і умовах, не передбачених цим описом. З моменту появи да-
ного технічного опису всі попередні стають недійсними.


