
 CM 17
SUPER FLEXIBLE
Клеюча суміш
Полімерцементна, армована мікроволокнами, для облицювання будьяких 
поверхонь всередині та зовні будівель усіма розмірами та видами плитки.

ВЛАСТИВОСТІ

•  Еластична 
•  Міцність зчеплення ≥ 1,2 МПа
• Для критичних основ
•  Для облицювання підлог з підігрівом
•  Для облицювання камінів та печей
•  Для облицювання басейнів
•  Плитка по плитці
•  Водо і морозостійка 
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СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Суха суміш Ceresit CМ 17 призначена для облицювання бе
тонних, цегляних, цементнопіщаних, цементновапняних, 
гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикаль
них поверхонь, рекомендована для облицювання листів гі
псокартону, OSB, басейнів та резервуарів для води, підлог 
із підігрівом, а також печей та камінів. Застосовується для 
облицювання всередині та зовні будівель керамічними, ке
рамогранітними плитками та плитками зі штучного каменю 
розмірами не більше ніж 80 х 80 см із водопоглинанням від 
0%. Для приклеювання плиток із природного або штучного 
каменю чи мармуру світлих відтінків потрібно застосовувати 
інші суміші групи СМ відповідно до призначення.
Розчинова суміш Ceresit CM 17 також ефективна:
  для облицювання басейнів і резервуарів;
  при облицюванні поверхонь без видалення старої плитки 

(тобто плитка по плитці), у т. ч. глазурованої;
  для облицювання основ, що зазнають постійних атмосфер

них впливів (цоколі, тераси, балкони, покрівлі, що експлуа
туються, тощо);

  для облицювання підлог із підігрівом;
  для облицювання поверхонь, пофарбованих олійними фар

бами, за умови їх високої адгезії до основи;
  для приклеювання декоративних плит із пінополістиролу, по

ліуретану, керамічного профільного каменю, що імітує цеглу;
  для облицювання камінів та печей, поверхні яких не нагріва

ються вище +80 °С.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Підготовка основи здійснюється згідно з 
ДСТУН Б А.3.123:2013 і ДСТУН Б В.2.6212:2016.
Основа має бути сухою, міцною та рівною, з однорідним 
водопоглинанням. Поверхню очистити від пилу, напливів, 
масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Не
великі нерівності та неміцні ділянки основи потрібно видали
ти та відремонтувати сумішшю Ceresit СМ 17 за 24 години 
до початку робіт. За наявності значних нерівностей повер
хонь понад 20 мм виконати ремонт матеріалами ТМ Ceresit 
згідно з призначенням. Неміцні основи обробити ґрунтівкою 
Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до пов
ного насичення. Основи з високою вбирною здатністю попе
редньо обробити ґрунтівкою Ceresit СТ 17 у два шари мето
дом «мокрий по сухому».

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити во
ду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 
0,34–0,36 л на 1 кг сухої суміші (8,5–9 л на 25 кг), посту
пово додати суху суміш і перемішати низькообертовим мік
сером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати 
розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову пе
ремішати. Ви ко ри стан ня роз чин ової су мі ші мо жли ве про тя
гом 2 го дин. Приготовану розчинову суміш нанести на по
верхню, що облицьовується, тонким шаром за допомогою 
лопатки, шпателя або терки та розрівняти зубчастою теркою 
чи шпателем. Укласти плитки на нанесену розчинову суміш і 
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притиснути. Максимальна товщина розчинової суміші не по
винна перевищувати 10 мм. Плитки попередньо не змо
чувати водою!
Не рекомендується укладати плитки встик, без шва. Ширина 
шва між плитками повинна бути не меншою ніж 2 мм.
За нормальних умов (температура +20 ± 2 °C і відносна во
логість повітря 55 ± 5%) розчинову суміш нанести на площу, 
яку можна облицювати протягом 20 хвилин, після укладан
ня плитку можна коригувати протягом наступних 20 хвилин. 
У разі підвищення температури час облицювання та коригу
вання скорочується. Залишки розчинової суміші необхідно 
змити до її затвердіння. У нормальних умовах розшивання 
швів потрібно виконувати через 24 години. Для заповнення 
швів і кутових примикань в облицюванні, а також примикань 
сантехнічного обладнання до облицювання та заповнен
ня деформаційних швів необхідно застосовувати матеріали 
групи Ceresit СЕ та силіконовий еластичний заповнювач швів 
Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИ МІТ КИ
Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °C 
до +30 °C. Всі показники якості та рекомендації, викладе
ні в технічному описі, правильні за температури навколиш
нього середовища +20 ± 2 °C і відносної вологості повітря 
55 ± 5%. В ін ших умо вах час ту жав лен ня і твер дін ня роз чи
но вої су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш Ce re sit СМ 17 мі стить 
це мент і при взає мо дії з во дою дає луж ну ре ак цію, 
то му при ро бо ті необхід но бе рег ти очі та шкі ру. 
У ви пад ку по тра плян ня роз чи но вої су мі ші в очі слід 
не гай но про ми ти їх во дою і звер ну ти ся по до по мо
гу до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
Ши ри на шва між плит ка ми по вин на бу ти не мен ше 2 мм.
На основах із деформаційними швами останні необхідно 
додатково дублювати в облицюванні з наступним їх запо
вненням еластичними герметиками.
При вико нан ні робіт зовні буді вель для крі плен ня пли ток 
засто со ву ють ком бі но ва ний ме тод: роз чи но ву су міш нано
сять на осно ву шаром, товщина якого від по ві дає роз мі рам 
зуб ця тер ки, та на плит ку шаром до 1 мм, покри ваю чи всю 
поверх ню рів но мір но.
Для крі плен ня пли ток на ос но вах, не вка за них у да но му тех
ніч но му опи сі, слід за сто со ву ва ти ін ші су мі ші чи ма сти ки гру
пи Ce re sit СМ. У ви пад ку ви ко ри стан ня ма те рі а лу в умо вах, 
не роз гля ну тих у цьому тех ніч но му опи сі, слід са мо стій но 
про ве сти ви про бу ван ня або звер ну ти ся за консультацією до 
ви роб ни ка.
При облиц юван ні ре зер вуа рів або ба сей нів слід ви ко на
ти гі дро ізо ля цію ос но ви, ви ко ри сто вую чи ма те рі а ли гру пи  
Ce re sit CR від по від но до тех ніч но го опи су з урах уван ням осо
бли во стей ос но ви та се ре до ви ща ек сплу а та ції. Облиц юван
ня в цьому ви пад ку по вин ні роз ши ва ти ся спе ціаль ни ми водо
стійкими су мі ша ми, на при клад Ce re sit CS 25, з обов’яз ко вим 
улаш ту ван ням де фор ма цій них швів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упа
ковку — як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 17 фа су ється в міш ки по 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:  це мент із мі не раль ни ми  

на пов ню ва ча ми і по лі мер ни ми 
до бав ка ми

Ви тра та во ди  
для при го тування  
роз чин ової су мі ші:  8,5–9 л во ди  

на 25 кг сухої суміші
Час ви ко ри стан ня  
роз чин ової су мі ші: близь ко 120 хви лин
Від кри тий час: не менше 20 хви лин
Час ко ри гу ван ня: не менше 20 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування  
роз чин ової су мі ші: від +5 °C до +30 °C
Розшивання швів: че рез 24 го ди ни
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від −50 °C до +80 °C
Міцність зчеплення  
з основою (повітряносухі  
умови, через 28 діб): не менше 1,2 МПа
Витрата сухої суміші:  залежно від розміру зубців і  

нерівності основи

Плитка,  
см

Розмір боку  
квадратного зубця  

терки, мм

Витрата 
про дук ту, 

кг/м2

менше 5 х 5 3 1,8
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
від 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6

від 40 х 40 і більше 12 7,1

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути під
ставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдоскона
люється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без по
переднього сповіщення.

Ceresit CM 17, Ц.1.ЗК4
ДСТУ Б.В.2.7126:2011

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 17 вка за
ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра вил збе
рі ган ня, при го тування та на не сен ня, кот рі на ве де ні в цьому 
опи сі. Ви роб ник не не се від по ві даль но сті за не пра виль не ви
ко ри стан ня су мі ші, а та кож за її за стос уван ня в ін ших цілях 
та умо вах, не пе ред ба че них цим опи сом. Із мо мен ту по яви 
цьо го тех ніч но го опи су всі по пе ред ні ста ють не дій сни ми.


