
 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

•  Для плиток до 60 х 60 см 
•  Висока стійкість до сповзання, 

в т. ч. для плиток великого розміру 
•  Заповнення швів на стінах через 8 годин
•  Висока пластичність 
•  Висока адгезія до основи
•  Для сухих і вологих приміщень 
•  Водо- і морозостійка 

*

ДЛЯ ПЛИТОК
ДО 60 Х 60 СМ

0,36 м2

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СПОВЗАННЯ

ЗАТИРАННЯ ШВІВ
НА СТІНАХ

ЧЕРЕЗ 8 ГОДИН

8 год8 год

КЕРАМОГРАНІТ    
ВОЛОГІ

ПРИМІЩЕННЯ     ЗОВНІ

*Пауер Полімерс.

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Суха суміш Ceresit CМ 11 Plus призначена для облицювання 
бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, 
гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикаль-
них поверхонь, що не деформуються, керамічними та кера-
могранітними плитками розмірами не більше ніж 60 × 60 см 
і з водопоглинанням не менше 0,5%. Суміш Ceresit CM 11 Plus 
застосовується усередині та зовні будівель у житлово-цивіль-
ному і промисловому будівництві. Для облицювання повер-
хонь зовні будівель, а також для приклеювання плиток із во-
допоглинанням менше 0,5% на вертикальні поверхні необ-
хідно застосовувати суміш Ceresit CМ 11 Plus із додаванням 
емульсії Ceresit СС 83.
Для приклеювання плиток із природного або штучного каме-
ню чи мармуру світлих відтінків потрібно застосовувати інші 
суміші групи CM відповідно до призначення.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ
Підготовка ос но ви здій сню єть ся згідно 
з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. 
Ос но ва по вин на бу ти су хою, міцною та рівною, з однорід-
ним водопоглинанням. Поверхню очистити від пи лу, на пли-
вів, ма сля них плям та ін ших ре чо вин, що знижу ють ад ге зію. 

Невеликі нерівності та неміцні ділянки ос но ви слід видали-
ти, а по тім ви рів ня ти від по від ні міс ця роз чин овою су міш шю 
Ceresit СМ 11 Plus за 24 го ди ни до по чат ку ро біт. За наяв-
ності значних нерівностей поверхонь понад 20 мм виконати 
ремонт матеріалами ТМ Ceresit відповідно до призначення. 
Гіпсо-піщані основи та ос но ви з ви со ким во до по гли нан ням 
(гі гро ско піч ні стю) проґрунтувати Ce re sit CT 17.

ВИ КО НАН НЯ РО БІТ
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити во-
ду (температура води від +15 °С до +20 °С) з розрахунку 
0,23–0,26 л на 1 кг сухої суміші (5,75–6,5 л на 25 кг), посту-
пово додати суху суміш і перемішати низькообертовим мік-
сером до отримання однорідної маси без грудок. Витрима-
ти розчинову суміш приблизно 5 хвилин і знову переміша-
ти. Су міш мож на ви ко ри сто ву ва ти про тя гом 2 го дин. При го-
то ва ну роз чи но ву су міш тон ким ша ром на не сти на по верх-
ню, що облицьовується, за до по мо гою ло пат ки, шпа те ля або 
терки і розподілити зуб ча стою теркою чи шпа те лем. Укласти 
плитки на на не се ну роз чин ову су міш і при ти снути. Макси-
мальна товщина шару розчинової суміші не по вин на пе ре-
ви щу ва ти 10 мм. Зуб ці по вин ні ма ти ква драт ну фор му і від-
по ві да ти роз мі ру пли ток (див. таблицю).
Плит ки попе редньо не змочувати водою!
Не ре ко мен ду єть ся приклеювати плит ки у стик, без шва. Ши-
ри на шва між плит ка ми по вин на бу ти не менше ніж 2 мм. 

CM 11 PLUS
CERAMIC & GRES
Клеюча суміш
Для облицювання поверхонь керамічними і керамогранітними плитками 
всередині та зовні

АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ

СТІЙКІСТЬ
ДО СПОВЗАННЯ



Кволеті фо Профешеналс

За нор маль них клі ма тич них умо в (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C 
і від но сна во ло гість по ві тря 55 ± 5%) розчинову суміш нане-
сти на площу, яку можна облицювати протягом 10 хвилин, 
після укладання плитку можна коригувати протягом наступ-
них 20 хвилин. При підвищенні температури час облицюван-
ня та коригування скорочується. Залишки розчинової сумі-
ші треба змити до її затвердіння. За нормальних умов роз-
шивання швів слід виконувати через 8 годин для керамічних 
плиток на стінах, через 24 години для керамічних плиток на 
підлогах та через 48 годин для керамограніту. Для заповне-
ння швів і кутових примикань в облицюванні, а також прими-
кань сантехнічного обладнання до облицювання та заповне-
ння деформаційних швів необхідно застосовувати матеріа-
ли групи Ceresit СЕ та силіконовий еластичний заповнювач 
швів Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти слід ви ко ну ва ти за тем пе ра ту ри ос но ви від +5 °C до 
+30 °C. Усі заз на че ні ре ко мен да ції ефек тив ні за тем пе ра-
ту ри +20 ± 2 °C та від но сної во ло го сті по вітря 55 ± 5%. В ін-
ших умо вах час тужавлення і тверднення розчинової суміші 
мо же змі ни ти ся. 
Су міш Ce re sit СМ 11 Plus мі стить це мент і при взаємо-
дії з водою дає лужну реакцію, то му під час ро бо-
ти тре ба захищати очі та шкі ру. У ра зі по траплян ня 
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
На ос но вах із де фор ма цій ни ми шва ми остан ні слід ду блю-
ва ти і в облицю ван ні з на ступ ним їх заповненням ела стич-
ни ми гер ме ти ка ми.
Зовні будівель для приклеювання плиток може використову-
ватися ком бі но ва ний ме тод: роз чин ову су міш на но сять на ос-
но ву ша ром, тов щи на яко го має від по ві да ти роз мі ру зуб ця 
терки, і на плит ку ша ром до 1 мм, покриваючи всю поверх-
ню рівномірно. При виборі облицювальних виробів необхід-
но обов’язково враховувати площу керамічної чи керамо-
гранітної плитки (повинна бути не більшою ніж 60 х 60 см).
Для приклеювання пли ток на ос но вах, не заз на че них у цьо му 
тех ніч но му опи сі, слід за сто со ву ва ти ін ші су мі ші або ма сти-
ки ТМ Ce re sit.  Крім вищезазначеної інформац  ії щодо вико-
ристання Ceresit CM 11 Plus, слід керуватися чинною норма-
тивною документацією. При ви ко ри стан ні ма те рі а лу в умо-
вах, не на ве де них у цьо му 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 консультаці-
єю до ви роб ни ка.

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 11 Plus фа су єть ся у міш ки по 5 і 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:  це мент із мі не раль ни ми 

на пов ню вача ми та органіч-
ними модифікаторами

Ви тра та во ди 
для при го ту ван ня 
роз чин ової су мі ші:  5,75–6,5 л води на 25 кг 

сухої суміші
Витрата води та емульсії 
для приготування 
розчинової суміші:  0,14–0,17 л води 

та 0,08 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 11 Plus

Термін придатності 
роз чин ової су мі ші: не менше 120 хвилин
Час коригування : не менше 20 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування 
роз чин ової су мі ші: від +5 °C до +30 °C
Роз ши вання швів:
- кераміка на стіни: через 8 годин
- кераміка на підлоги: через 24 години
- керамограніт: через 48 годин 
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від −50 °C до +70 °C
Міцність зчеплення 
з основою в повітряно-сухих 
умовах через 28 діб: не менше 0,6 МПа
Витрата* сухої суміші:  залежно від розміру зубців 

і нерівності основи

Плитка, 
см

Розмір боку 
квадратного зубця 

терки, мм

Витрата**
сухої суміші,

кг/м2

менше 5 х 5 3 2
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,6

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,9
від 20 х 20 до 30 х 30 8 5,2
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6,5
від 40 х 40 до 60 х 60 12 7,8

**Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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 11 Plus Ц.1.ЗК1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 11 Plus 
заз на че ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при ви ко нан ні пра-
вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня і на не сен ня, 
на ве де них у цьо му тех ніч но му 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 застосуван ня в ін ших цілях і умо вах, не пе ред ба че них 
цим тех ніч ним опи сом. Із моменту появи даного технічного 
опису всі попередні стають недійсними. Претензії та рекла-
мації приймає Виробник.


