
WŁAŚCIWOŚCI
 zwiększa przyczepność
 zmniejsza nasiąkliwość
 poprawia elastyczność
 zwiększa odporność na spękania

ZASTOSOWANIE
Emulsja CC 83 może być dodawana do zapraw klejących 
Ceresit ZK, CM 11, CM 11 Plus, CM 12, CM 15 Marble & Mosaic.
Dodatek emulsji do zapraw klejących umożliwia mocowanie płytek 
na podłożach odkształcalnych (płytach wiórowych i gipsowo-karto-
nowych, ogrzewanych podłogach, tarasach, balkonach, schodach 
zewnętrznych itp.) oraz na podłożach krytycznych (istniejących płyt-
kach ceramicznych, mocnych powłokach malarskich, „młodego” be-
tonu, którego wiek wynosi nie mniej niż 3 miesiące). Dodatek CC 83 
umożliwia mocowanie płytek ceramicznych o nasiąkliwości poniżej 
3%, np. gresowych.

PRZYGOTOWANIE
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach stosowania 
wyrobów Ceresit, do których dodawana jest emulsja CC 83.

WYKONANIE 
Kilkakrotnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Wymieszać emul-
sję z czystą, chłodną wodą i uzyskanym roztworem zarabiać suche 
składniki zapraw. Proporcje mieszania składników i inne zalecenia 
wykonawcze zawarte są w instrukcjach wyrobów, do których doda-
wana jest CC 83.

UWAGA
Dodatek emulsji CC 83 powoduje wolniejszy przyrost wytrzymałości 
zapraw Ceresit.
Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych 
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA
Kanister 10 kg.

C
ER

ES
IT

C
C

_8
3_

K
T_

02
.1

5

CC 83
Emulsja elastyczna
Dodatek do zapraw klejących Ceresit CM



DANE TECHNICZNE
Baza: wodna dyspersja polimerów

Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3

Proporcje mieszania: patrz tabela

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Umowna zawartość substancji 
suchej:

48% wg PN-EN 934-3

Wartość pH: 8,9 wg PN-EN 934-3

Maksymalna zawartość 
chlorków:

≤ 0,1% masy – domieszka bezchlorkowa
wg PN-EN 934-3

Maksymalna zawartość 
alkaliów:

≤ 0,2% masy wg PN-EN 934-3

Oddziaływanie korozyjne: ≤ 10 μA/cm2 wg PN-EN 934-3

Wytrzymałość na ściskanie:
≥ 70% wytrzymałości zaprawy kontrolnej
wg PN-EN 934-3

Zawartość powietrza:

–po zakończeniu mieszania: 19%
–po wydłużonym mieszaniu: 20%
–po 1 godz. przetrzymywania: 6%
wg PN-EN 934-3

Zmniejszenie ilości wody
wymagane do uzyskania
konsystencji normowej :

≥ 8% wg PN-EN 934-3

Przyczepność zaprawy
cementowej z dodatkiem CC 83:

–do podłoża betonowego: 1,7 MPa
–do podłoża z cegły ceramicznej: 1,3 MPa
wg PN-EN 934-3

Przyczepność CM 11
z dodatkiem CC 83
do podłoża betonowego:

–w warunkach normalnych: 0,9 MPa
–po starzeniu termicznym: 1,5 MPa
wg PN-EN 934-3

Orientacyjne zużycie:
wg instrukcji wyrobów, doktórych dodawana
jest CC 83

 – Domieszka napowietrzająca / uplastyczniająca do zapraw:
EN 934-3:2009 + A1:2012; T.2. 

 – Wyrób zgodny z normą EN 934-3:2009 + A1:2012, posiada Certyfikat
Zakładowej Kontroli Produkcji WE nr 1488 – CPD – 0132/Z wydany przez 
ITB.
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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 powie-
trza 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 
doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób 
prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stoso-
wane 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 
zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.


