
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CT 83 
STRONG FIX 
Су міш ППС, су міш ППС (Зима)*
Суха су міш для приклеювання пі но по лі сти роль них плит  
при уте плен ні фа са дів бу ді вель і споруд.

ВЛАСТИВОСТІ

•  Висока адгезія до мінеральних 
та органічних основ

•  Швидко твердіє
•  Пластична, легко наноситься на поверхню
•  Паропроникна
•  Зручна та проста у використанні 

    

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ
Cу міш Ce re sit СТ 83 приз на че на для при клею ван ня пі-
но по лі сти роль них плит при утеплен ні фа са дів бу ді вель 
і спо руд. Використання суміші Ceresit СТ 83 (Зима)* 
можливе за температури не нижче 0 °С. Через 8 годин після 
застосування матеріалу допускається зниження температури  
до −5 °С. При уте плен ні фа са дів мі не ра ло ват ними плитами 
слід за сто со ву ва ти су міш Ceresit СТ 190 МВ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка поверхні здійснюється згідно   
з ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016.
Поверхня має бути сухою, міцною, рівною, з низьким 
та однорідним водопоглинанням. Перед застосуванням 
сухої суміші поверхню очищають від пилу, напливів, 
масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. 
За необхідності поверхню відремонтувати, застосовуючи 
матеріали ТМ Ceresit згідно з призначенням. Неміцні основи 
обробити ґрунтівкою Ceresit СТ 17 Cупер методом «мокрий 
по мокрому» до повного насичення. Основи з високою 
поглинаючою здатністю попередньо обробити ґрунтівкою 
Ceresit СТ 17 у два шари методом «мокрий по сухому». 
У зимовий період на поверхні не повинно бути льоду 
чи снігу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Приготування розчинової суміші: в чисту ємність 
налити воду (температура води від +15 °С до + 20 °C, 
для Ceresit CT 83 (Зима)* — від +20 °C до + 30 °C) 
з розрахунку 0,21–0,22 л на 1 кг сухої суміші (5,25–5,5 л 
на 25 кг), поступово додати суху суміш та перемішати 
низькообертовим міксером до отримання однорідної 
маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 

5 хвилин, після чого знову перемішати. Використовувати 
розчинову суміш можна протягом не менш ніж 120 хвилин. 
Приклеювання пінополістирольних плит
Залежно від нерівності поверхні огороджувальних 
конструкцій фасаду вибирають один із наведених нижче 
способів наклеювання пінополістирольних плит.
Суцільний — якщо поверхня стіни не має видимих 
нерівностей (до 3 мм на 1 пог. м), розчинову суміш наносять 
суцільно по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу 
на відстані від 10 до 15 мм від краю зубчастим шпателем 
із розміром зубця 10 х 10 мм.
Cмуговий — якщо поверхня стіни має нерівності 
від 3 до 5 мм на 1 пог. м, розчинову суміш наносять 
на поверхню плити у вигляді смуг на відстані від 10 до 15 мм 
від краю по всьому периметру плити та посередині. Смуги, 
нанесені по периметру, повинні мати розриви, щоб під час 
наклеювання плит не утворювалися повітряні пробки.
Маяковий — якщо поверхня стіни має нерівності 
від 5 до 10 мм на 1 пог. м, розчинову суміш наносять 
на поверхню плити у вигляді маяків із розрахунку 5–8 штук 
діаметром близько 100 мм на плиту розміром 0,5 х 1,0 м.
Для кращого зчеплення теплоізоляційних плит із поверхнею 
рекомендується поєднувати смуговий і маяковий метод.
Розчинову суміш нанести на плиту, яку одразу встановити 
у проектне положення і притиснути. Зусилля під час 
притискання повинно бути таким, щоб розчинова суміш 
розподілилася між поверхнею та плитою мінімум на 40%. 



Кволеті фо Профешеналс 

Після нанесення розчинової суміші плиту потрібно 
встановити у проектне положення і притиснути, положення 
плити можна коригувати протягом наступних 10 хвилин. 
Плити потрібно приклеювати щільно одна до одної в одній 
площині, не допускаючи збігу вертикальних швів. Ширина 
швів не повинна перевищувати 2 мм. Залишки розчинової 
суміші слід видалити до її затвердіння за допомогою 
шпателя. Через 2 доби після приклеювання необхідно 
розпочинати додаткове механічне кріплення пінополі-
стирольних плит фасадними дюбелями та улаштування 
гідрозахисного армованого шару. За низьких температур 
(від 0 °С до + 5 °С) додаткове механічне кріплення 
пінополістирольних плит фасадними дюбелями слід 
розпочинати через 6 діб після на клеювання плит.
Примітки
Використання сухої суміші Ceresit СТ 83 можливе 
за температури від +5 °C до +30 °C. Всі зазначені вище 
рекомендації ефективні за температури +20 ± 2 °C 
і відносної вологості повітря 55 ± 5%.
Використання сухої суміші Ceresit СТ 83 (Зима)* можли-
ве за температури від 0 °C до +15 °C. Рекомендації для 
Ceresit СТ 83 (Зима)* ефективні за температури +2 °C 
і відносної вологості повітря 70%. Якщо очікується знижен-
ня температури нижче –5 °C протягом 3 діб, використан-
ня Ceresit СТ 83 (Зима)* слід зупинити. В інших умовах час 
утворення кірки, тужавлення та тверднення розчинової су-
міші може змінюватися.
Су міш Ce re sit СТ 83 мі стить це мент і при взаємодії 
з водою дає лужну реакцію, то му під час ро бо ти 
слід захищати очі та шкі ру. У ра зі по тра плян ня роз-
чин ової су мі ші в очі необхідно не гай но про ми ти їх 
во дою і звер ну ти ся по допомогу до лі ка ря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Крім ви ще заз на че ної ін фор ма ції про за стос уван ня роз  чи-
нових су мі шей Ce re sit СТ 83 і Ce re sit СТ 83 (Зима)*, під час 
ро бо ти з ними слід ке ру ва ти ся ти по вою тех но ло гіч ною кар тою 
на улаш ту ван ня си сте ми скрі пле ної те плоізо ля ції Ce re sit і чин-
ни ми нор ма тив ни ми до ку мен та ми. У ра зі ви ко ри стан ня ма те-
рі а лу в умо вах, не вказаних у цьо му тех ніч но му опи сі та ти-
по вій тех но ло гіч ній кар ті на улаш ту ван ня си сте ми скрі пле-
ної те плоізо ля ції Ce re sit, слід са мо стій но провести тестові 
ви про бу ван ня чи звер ну ти ся за консультацією 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 упаковку — як побутові відходи.

УПАКОВКА
Су міш Ce re sit СТ 83 фа су єть ся в міш ки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад:  по лі мер це мент на су міш  

з мі не раль ни ми на пов ню-
ва ча ми та до бав ка ми

Ви тра та во ди  
для при го ту ван ня  
роз чинової су мі ші:  5,25–5,5 л во ди на 25 кг 

сухої суміші
Час ви ко ри стан ня  
роз чин ової су мі ші: не менше 120 хвилин
Час коригування: не менше 10 хвилин
Температура застосування 
розчинової суміші  
Ceresit СТ 83: від +5 °C до +30 °C
Температура застосування 
розчинової суміші  
Ceresit СТ 83 (Зима)*: від 0 °C до +15 °C
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від −50 °C до +70 °C
Міцність  
зчеплення з основою  
(повітряно-сухі умови): приблизно 0,7 МПа**
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Ви тра та  
роз чин ової су мі ші***: приблизно 6,0 кг/м2

* Уважно ознайомтеся з інструкцією із застосування. Завжди вибирай-
те продукт відповідно до сезону. Сезон продукту вказаний на упаков-
ці після дати виготовлення.

** Середньозважений показник відповідно до даних Виробника.
*** Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути 
підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдо-
сконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути зміне-
ні без попереднього сповіщення.

Ceresit СТ 83 Ц.1.ЗК5
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує вiдповiднiсть сумiшей Ceresit СТ 83 
та Ceresit СТ 83 (Зима)* зазначеним технічним характерис-
тикам при виконаннi правил транспортування, зберiгання, 
приготування та нанесення, наведених у цьому технiчно-
му описi. Виробник не несе вiдповiдальностi за неправиль-
не використання матерiалу, а також за його застосування 
в iнших цiлях та умовах, не передбачених цим технiчним 
описом. Із моменту появи даного технічного опису всі по-
передні стають недійсними.




