Зручний спосіб
нанесення штукатурки
Відчуйте переваги штукатурки
Ceresit CT 174 (1 мм для ручного
та машинного нанесення)

Машинне
нанесення

Кволеті фо профешеналс.

Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм для ручного та машинного нанесення)
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Працювати легше і швидше, ніж будь-коли!
Переваги застосування Ceresit CT 174 (1 мм для ручного та машинного нанесення)
Штукатурка силікон-силікатна декоративна.
Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм) – це розумний вибір, що дозволяє витрачати менше зусиль
і часу на виконання роботи, а кінцевий результат завжди ідеальний.
Все, що вам потрібно, – це Ceresit CT 174 (1 мм) і компресор!

Зручна у
використанні

Швидке
нанесення

Ідеальний
результат

Під час нанесення Ceresit CT 174 (1 мм)
машиною можна не турбуватися про проблеми,
з якими стикаєшся під час нанесення вручну,
наприклад просвітління на поверхні основи,
нерівномірний напрямок фактури, часткове
висихання поверхні або неможливість
підкоригувати свою роботу.

Із Ceresit CT 174 (1 мм) не потрібно формувати
фактуру поверхні при нанесенні фактури «камінцева»,
що дозволяє значно прискорити процес нанесення. Для
механізованого способу нанесення штукатурки потрібен
1 працівник, що наносить штукатурку, і 2 помічники, а для
ручного способу – 2 працівники, що наносять штукатурку,
і 2 працівники, що формують фактуру.

Ceresit CT 174 (1 мм) має адаптовану під машинне
нанесення в’язкість та інші параметри, які забезпечують
бездоганний зовнішній вигляд фасаду. Легко досягається
однорідна фактура «камінцева».

Одного відра Ceresit CT 174 (1 мм) вистачає, щоб
оздобити до 17,5 м2 поверхні. Такий низький рівень витрати
матеріалу (приблизно 1,5 кг/м2) з мінімальною кількістю
відходів дозволяє значно заощадити кошти.

Завдяки швидкості та легкості у використанні
Ceresit CT 174 (1 мм) можна заощадити
витрати на робочу силу. Можливість
економного, швидкого та якісного нанесення
штукатурки дозволяє заощадити гроші.

Ceresit CT 174 (1 мм) має особливі
властивості, які дозволяють застосовувати штукатурку
навіть у складних умовах роботи, за низької або
високої температури (від +5 °C до +30 °C).
Крім того, у випадку пошкоджень або помилок
завжди є можливість незначного коригування
нанесеного шару штукатурки.

Механізований спосіб нанесення штукатурки –
це економічний, швидкий і зручний метод, тому він
рекомендується для оздоблення
багатоповерхових будівель.

17 м2
Надзвичайна
ефективність

Економія
коштів

Комфортні умови
роботи

Ідеально підходить
для великих будівель
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Вимоги до механізованого способу нанесення
Компресор із виробничою потужністю не менше 160 л/хв, ресивером з мінімальним об'ємом 20 л
(рекомендовано 100 л), можливістю забезпечення тиску від 4 до 8 атмосфер.

• д ля застосування в системах
утеплення та оздоблення
більших об’єктів рекомендовано
установки для подачі та
нанесення, транспортні насоси
PFT Swing M/L, KALETA 151,
Putzmeister S5;

3
ПІДГОТОВКА СТАНЦІЇ.

При використанні установки для подачі та нанесення,
PFT Swing M/L, KALETA 151, Putzmeister S5 або аналогіч
ного пристрою зберіть всі частини відповідно до рекомен
дацій виробників. Потім під’єднайте до станції шланг для
подачі рідких сумішей.

4
ЗАПОВНЕННЯ СТАНЦІЇ.

Спершу залийте частину ґрунтівки в бункер і прокачайте
її. В подальшому це забезпечить легку подачу штукатур
ки. Потім перемішайте штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм) і
залийте її в станцію.

• д ля невеликих об’єктів
(стіни до 250 м2)
рекомендовано використовувати
повітряний компресор
з розпилювальним пістолетом.

5
ПРОБНЕ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ.

Етапи нанесення штукатурки Ceresit CT 174 (1 мм)

1
ЗАХИСТ ДВЕРЕЙ І ВІКОН.
Огороджувальні елементи (вікна, двері), а також їхній декор
(лиштви, плінтуси) та інші елементи, що не оздоблюють шту
катуркою, перед нанесенням необхідно захистити плівкою.

2
НАНЕСЕННЯ ҐРУНТІВКИ.

Заґрунтуйте поверхню, використовуючи відповідний матері
ал, рекомендуємо використовувати ґрунтівку Ceresit CT 16
під колір штукатурки. Штукатурку можна наносити після
повного висихання ґрунтівки.

Зробіть пробне нанесення, використавши лист гіпсокарто
ну, для того щоб підібрати тиск повітря, діаметр сопла дю
зи, а також необхідну декоративну фактуру нанесення.

7
ОЧИЩЕННЯ.

Відразу після закінчення робіт розберіть всі частини уста
новки для подачі та нанесення та ретельно промийте їх.
Очистіть бункер, шланг і насадку водою.

6
НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ.

Розташуйте сопло розпилювача вертикально на відстані
приблизно 40–60 см від стіни і розпилюйте штукатурку
на поверхню плавними круговими рухами.

8
СУШІННЯ.

Свіжонанесену штукатурку протягом 24 годин потрібно
захищати від дощу, а також надмірного пересихання чи
мінусових температур.

Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм для ручного та машинного нанесення)

Нанесення штукатурки на фасад будівлі площею 2000 м2
Вимоги залежно від виду нанесення

Рідка штукатурка,
що наноситься вручну

CERESIT CT 174 (1 ММ)

Кількість працівників, що потрібна
для нанесення штукатурки:

4 працівники

3 працівники

працівники, що наносять штукатурку

2 працівники

1 працівник

працівники, що формують фактуру

2 працівники

–

помічники

–

2 працівники

Час

16 днів

Кількість матеріалу

5–6 тонн

Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм)
у системі теплоізоляції Ceresit Ceretherm

CT 83 Pro

Клеючий шар та кріплення

СТ 180 Pro

3 дні

ППС

Теплоізоляційний матеріал

МВ

До 3 тонн

CT 85 Pro

Захисний армуючий шар

CT 190 Pro

CT 325

Переваги механізованого нанесення перед ручним
Рідка штукатурка, що наноситься вручну

Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм для ручного та машинного нанесення)

Армуюча склосітка

CT 325

Ceresit CT 174 (1 мм)

Ceresit CT 174 (1 мм)

85% робочої сили

Система на основі пінополістирольних плит

Система на основі мінераловатних плит

80% часу

Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм) збагачена формулою BioProtect. Завдяки дії спеціаль
них капсул, що містять біоциди, активна речовина контрольовано вивільняється, захищаючи
фасад від біологічного забруднення і появи грибка та плісняви.

на 40% менше витрата
штукатурки порівняно з витратою
Ceresit СТ 174 (зерно 1,5 мм)

Штукатурка Ceresit CT 174 (1 мм) доступна в 511 кольорах палітри Colours of Nature
і близько 1000 кольорів NCS. Від світлої блакиті океанів і морів до соковитих відтінків зеленого
та приємних червоно-коричневих відтінків землі – концепція всіх кольорів на
тхненна красою природи.

Варіанти декоративних фактур, створених зі штукатурки Ceresit CT 174
(1 мм) способом машинного нанесення

Технологія
машинного
нанесення
Метод надання
фактури

Декоративну штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм) на попередньо
підготовлену поверхню рівномірно нанести за допомогою пістолета-хопера.
Рекомендований діаметр сопла 4 мм, тиск від 1,5 до 2,5 атм.
Через 15–25 хв (залежно від температури та вологості повітря)
легкими рухами в один бік загладити свіжонанесену штукатурку.

Інструмент

Компресор, повітряні шланги, штуцери, перехідники, пістолет-хопер, нержавіюча терка.

Технологія
машинного
нанесення

Декоративну штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм) на попередньо
підготовлену поверхню рівномірно нанести за допомогою пістолета-хопера.
Рекомендований діаметр сопла 8 мм, тиск від 0,5 до 1,0 атм.

Метод надання
фактури
Інструмент

Механіка нанесення
різних фактур – на відео:

Через 15–25 хв (залежно від температури та вологості повітря)
легкими рухами в один бік загладити свіжонанесену штукатурку.
Компресор, повітряні шланги, штуцери, перехідники, пістолет-хопер, нержавіюча терка.

Технологія
машинного
нанесення
Метод надання
фактури
Інструмент

Декоративну штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм) на попередньо підготовлену поверхню,
приклавши спеціальний трафарет, рівномірно нанести за допомогою пістолетахопера. Рекомендований діаметр сопла 5 мм, тиск від 1,5 до 2,5 атм.
Через 15–25 хв (залежно від температури та вологості повітря)
обережно зняти трафарет.
Компресор, повітряні шланги, штуцери, перехідники, пістолет-хопер, трафарет.

Механіка нанесення
різних фактур – на відео:

Технологія
машинного
нанесення
Метод надання
фактури

Декоративну штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм) на попередньо підготовлену
поверхню рівномірно, суцільним шаром нанести за допомогою пістолета-хопера.
Рекомендований діаметр сопла 4 мм, тиск від 1,5 до 2,5 атм.
Свіжонанесену штукатурку залишити, не загладжуючи.

Інструмент

Компресор, повітряні шланги, штуцери, перехідники, пістолет-хопер.

Технологія
машинного
нанесення

Декоративну штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм) на попередньо підготовлемну
поверхню рівномірно, суцільним шаром нанести за допомогою пістолета-хопера.
Рекомендований діаметр сопла 4 мм, тиск від 2,5 до 3,5 атм.

Метод надання
фактури
Інструмент

Свіжонанесену штукатурку без перерви загладити нержавіючою теркою в одну
сторону.
Компресор, повітряні шланги, штуцери, перехідники, пістолет-хопер, нержавіюча терка.

Технологія
машинного
нанесення
Метод надання
фактури
Інструмент

Декоративну штукатурку Ceresit СТ 174 (1 мм), затоновану в світлий колір,
на попередньо підготовлену (пофарбовану в темний колір) поверхню рівномірно,
суцільним шаром нанести за допомогою пістолета-хопера.
Рекомендований діаметр сопла 6 мм, тиск від 1,5 до 2,5 атм.
Свіжонанесену штукатурку залишити, не загладжуючи.
Компресор, повітряні шланги, штуцери, перехідники, пістолет-хопер.

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,
вул. Новопромислова, 2,
м. Вишгород, Київська обл.;
тел.: (044) 490-51-20;
факс: (044) 490-51-22;
телефон гарячої лінії: 0-800-308-405.
www.ceresit.ua
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