
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

білого кольору, на основі 
синтетичних смол
зміцнює поверхню та сприяє 
підвищенню адгезії
спрощує процес формування фактури
готова до використання
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 застосовується для поперед-
ньої обробки основ з метою їхнього зміцнення, підвищення
адгезії та полегшення робіт із нанесення декоративних шту-
катурок і фасадних фарб групи Ceresit СТ. Підходить для кон-
сервації фасадних штукатурок на зимовий період. Використо-
вується на основах із бетону, цементно-піщаних та цементно-
вапняних штукатурках, цеглі, гіпсових та інших поверхнях,
стінах і стелях усередині та зовні споруд. У фасадних сис-
темах скріпленої теплоізоляції Ceresit застосовується для
підготовки захисного армованого шару (Ceresit СТ 85 та
Ceresit СТ 190) під оздоблення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87
та ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною,
без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтівної
фарби основу слід очистити від пилу, напливів, масляних
плям та інших речовин, що знижують адгезію до основи. Усі
нерівні та неміцні ділянки основи необхідно видалити, потім
вирівняти відповідні місця за допомогою суміші Ceresit СТ 29
за 24 години до початку робіт. Гігроскопічні поверхні про-
ґрунтувати Ceresit CT 17 супер за 4 години до початку робіт.
На основах, що зазнають зволоження, необхідно поперед-
ньо (за 3 доби) виконати гідроізоляцію за допомогою мате-
ріалів групи Ceresit СR. Основи з елементами біологічної ко-
розії слід обробити антимікробною ґрунтовкою Ceresit CT 99.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ґрунтівну фарбу Ceresit СТ 16 перед використанням слід ре-
тельно перемішати. Фарбу наносити пензлем або щіткою.
Термін висихання фарби насамперед залежить від темпера-
тури зовнішнього середовища та вологості повітря. За нор-
мальних кліматичних умов (температура +20 °C і відносна во-
логість повітря 60%) термін висихання фарби становить 4 годи-
ни. Після висихання фарба стійка до механічних впливів. Одра-

зу після використання інструменти слід вимити водою. Затверді-
лі залишки видалити за допомогою органічних розчинників.

ПРИМІТКИ
Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості до 80%. Усі вищезазначені ре-
комендації ефективні при температурі +20 °C і відносній во-
логості повітря 60%. В інших умовах час висихання фарби
може змінитися.
При роботі з ґрунтівною фарбою необхідно захища-
ти очі та шкіру. У випадку потрапляння Ceresit CT 16
в очі слід негайно промити їх водою. При виникнен-
ні подразнення звернутися до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦIЇ
Крім наведеної вище інформації про способи застосування
ґрунтівної фарби, під час роботи з нею слід керуватися чин-
ними нормативними документами. У випадку використання
матеріалу в умовах, що не були розглянуті в даному техніч-
ному описі, слід самостійно провести тестові випробування
або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях з постійною
температурою від +5 °С до +30 °С – 18 місяців від дати ви-
готовлення, зазначеної на упаковці. За по бі га ти за мо ро -
жуванню.

СТ 16
Фарба ґрунтівна
Для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби.



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

УТИЛIЗАЦIЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упа-
ковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА
Ґрунтівна фарба Ceresit СТ 16 фасується у пластикові відра
по 7,5 кг і 15 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: дисперсія синтетичних

смол і наповнювачів

Густина: не менше 1,45 кг/л 

Колір: білий

Температура основи
під час застосування: від +5 °С до +30 °С

Час висихання до ступеня 3: від 3 до 4 годин

Коефіцієнт опору дифузії 
водяної пари: близько 120 

Витрата*: від 0,3 до 0,75 кг/м2

*Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність ґрунтівної фарби Ceresit СT 16
зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил
транспортування, зберігання і нанесення, наведених у цьому
технічному описі. Виробник не несе відповідальності за непра-
вильне використання матеріалу, а також за його застосування
в інших цілях та умовах, не передбачених цим технічним опи-
сом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні
стають недійсними.


