
CE 79
UltraPox Color
Dwuskładnikowa, chemoodporna, epoksydowa zaprawa do fugowania 
oraz mocowania płytek ceramicznych

WŁAŚCIWOŚCI
do spoin o szerokości 2–6 mm
doskonałe parametry robocze
odporna na zabrudzenia i chemikalia

 wodoszczelna
na ogrzewane podłogi
łatwa w aplikacji
nie zawiera rozpuszczalnika

ZASTOSOWANIE
Ceresit CE 79 Ultrapoxy Color służy do spoinowania płytek cera-
micznych, gresowych, kamieni naturalnych (także marmurowych), 
szklanych mozaik itp. Służy również do wykonywania dekoracyjnych 
spoin kolorowych. Może być użyta, także do przyklejania płytek ce-
ramicznych, kamiennych, kształtek oraz płytek klinkierowych, kwaso-
odpornych cegieł, lub płyt wiórowych. CE 79 Ultrapoxy Color posia-
da odporność na zabrudzenia z tłuszczów, wina, soków, sosów itp. 
Szczególnie zalecana jest do miejsc stale mokrych i narażonych na 
agresję chemiczną, np. w: myjniach samochodowych, akumulator-
niach, zakładach leczniczo-kąpielowych, łaźniach parowych, kuch-
niach zbiorowego żywienia, mleczarniach, browarach, silosach, 
budynkach inwentarskich i laboratoriach, ale również do kuchni, ła-
zienek, natrysków, garaży, pralni oraz na ogrzewane podłogi.
Materiał może być również stosowany na podłożach metalowych 
(niekorodujących lub pokrytych epoksydową powłoką antykorozyj-
ną z posypką z suszonego ogniowo piasku kwarcowego); betono-
wych (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%), na cementowych 
tynkach i jastrychach (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%); na 
płytach włóknowo-cementowych, wiórowych (gr. ≥ 22 mm) oraz na 
istniejących płytkach ceramicznych i kamiennych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
CE 79 ma przyczepność do zwartych, nośnych, suchych, czystych, 
wolnych od substancji zmniejszających przyczepność podłoży. Istnie-
jące zabrudzenia, powłoki i środki antyadhezyjne należy dokładnie 
usunąć. Do spoinowania przystąpić, gdy materiał mocujący płytki jest 

stwardniały i wyschnięty, a krawędzie płytek dokładnie oczyszczone 
z resztek zaprawy lub starych spoin. 
Sprawdzić wcześniej czy zaprawa nie brudzi trwale powierzchni pły-
tek.

WYKONANIE 
Opakowane CE 79 zawiera dwa składniki.
Należy dodać utwardzacz (składnik B) do substancji bazowej (skład-
nik A) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z miesza-
dłem (około 400 obrotów na minutę), aż do uzyskania jednorodnej 
masy bez grudek. Stosunek mieszania składnika A do B to10:1. 
1. Spoinowanie.
Gumową packą lub szpachelką należy dokładnie wciskać zaprawę 
w przestrzenie między płytkami, zbierając nadmiar materiału. Zaraz 
po naniesieniu zaprawy należy usunąć nadmiar materiału poprzez 
zbieranie go po przekątnej z powierzchni płytki za pomocą packi do 
spoinowania.
2. Klejenie płytek i kamieni.
CE 79 jest zaprawą cienkowarstwową, dlatego też materiał należy 
rozprowadzić po podłożu przy użyciu pacy zębatej. Wielkość zę-
bów pacy zależy dobrać w zależności od wielkości płytek.
Czas zużycia jest taki sam jak czas korekty i wynosi ok. 90 minut 
w temperaturze pokojowej i temperaturze naczynia +18°C.

C
ER

ES
IT

C
E_

79
_K

T_
05

.1
8



3. Czyszczenie.
Należy używać czystej gąbki (nie szorstkiej) i małej ilości wody do 
usunięcia pozostałego materiału na powierzchni płytki. Pracuj rucha-
mi kolistymi w celu emuglowania materiału i usunięcia resztek materia-
łu. Następnie, oczyść pozostałości czystą gąbką z małą ilością wody. 
Od czasu do czasu gąbkę należy wypłukać w czystej wodzie. Po ok. 
3 godzinach (koniecznie przed upływem 6 godzin) usunąć za pomo-
cą miękkiej gąbki nalot powstały na płytkach. 
Narzędzia i zabrudzenia należy oczyścić ciepłą wodą i szczotką, 
zanim zaprawa zacznie twardnieć. Mocno zaschnięty materiał może 
być usunięty tylko mechanicznie.
Po spoinowaniu powierzchnia jest gotowa do ruchu pieszego po 24 
godzinach.
CE 79 osiąga swoją pełną odporność chemiczną i mechaniczną po 
7 dniach.

UWAGA
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od 
+10°C do +25°C. 
Materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Nieutwardzo-
na żywica może powodować odczyny alergiczne. Zabrudzenia zmy-
wać wodą. Stosować rękawice i okulary ochronne. W przypadku 
kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć pora-
dy lekarza. W pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację. 
Chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, 
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach w temperaturze powyżej +10°C.

OPAKOWANIA
Wiadro 5 kg (CE 79).

DANE TECHNICZNE

Baza:
żywica epoksydowa z wypełniaczami 
mineralnymi i dodatkami

Kolor: ciemny biały

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

Proporcje mieszania:
10 części wagowych składnika A 
do 1 części składnika B

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas zużycia: ok. 90min

Czas otwarty:
–ok. 90min
–> 2 N/mm2 wg DIN EN 1346

Wydłużony czas otwarty:
≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20min 
wg EN 12004:2007 + A1:2012

Spływ: ≤ 0,5 mm wg EN 12004:2007 + A1:2012

Odporność na temperaturę: od –30°C do +100°C

Odporność chemiczna: po 7 dniach wg. tabeli odporności chemicznej

Siła wiązania jako:
przyczepność początkowa: ≥ 2,0 N/mm2 
wg EN 12004:2007 + A1:2012

Trwałość dla:

–przyczepność po zanurzeniu 
w wodzie:    ≥ 2,0 N/mm2

–przyczepność po starzeniu 
termicznym: ≥ 2,0 N/mm2

wg EN 12004:2007 + A1:2012

Wytrzymałość na ścinanie: > 2 N/mm2 wg DIN EN 12003

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 2,2 N/mm2

Reakcja na ogień: klasa E

Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki

Orientacyjne zużycie:

–przy spoinowaniu:

Rozmiar 
płytek (cm)

Grubość 
płytek (mm)

Szerokość 
spoin (mm)

Zużycie 
(kg/m2)

5/5 5 4 1,3

10/10 8 4 1,0

15/15 6 6 0,8

10/20 6 6 0,9

10/20 10 8 1,9

20/20 10 8 1,3

–przy klejeniu płytek:

Wielkość zębów pacy 
(mm)

Zużycie 
(kg/m2)

3 mm 1,9

4 mm 2,2

6 mm 2,8

8 mm 3,4
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Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych 
branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, 
przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne 
doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające 
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile 
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji 
oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, nato-
miast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty 
mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej 
z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastę-
puje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.


