
WŁAŚCIWOŚCI
warstwa kontaktowa 

 jednoskładnikowa 
 mineralna 

bardzo dobra przyczepność 
do betonu i stali
wodoodporna i mrozoodporna
odporna ma środki chemiczne 
stosowane do posypywania dróg 
do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz
modyfikowana polimerami
łatwa w stosowaniu na powierzch-
niach pionowych i poziomych

ZASTOSOWANIE
Zaprawa Ceresit CD 30 stanowi warstwę kontaktową na podłoża 
betonowe i  żelbetowe przed nakładaniem pozostałych składników 
systemu. 
Zaprawa Ceresit CD 30 posiada wysoką przyczepność do stali i do 
betonu. Zastosowanie jej pomiędzy betonem rodzimym, a warstwą 
naprawczą umożliwia uzyskanie bardzo dobrych parametrów wza-
jemnej współpracy na granicy warstw. Zaprawa może być stosowa-
na na beton klasy powyżej C12/15. 
Ceresit CD 30 stanowi część systemu naprawy betonu Ceresit PCC. 
System Ceresit PCC służy do uzupełniania ubytków i reprofilacji bal-
konów oraz do wykonywania kompleksowych napraw różnego typu 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. Umożliwia wykonywanie na-
praw konstrukcji w sytuacjach, gdy doszło do ich znacznej destrukcji 
pod wpływem uszkodzeń mechanicznych lub oddziaływania czyn-
ników korozyjnych. Nadaje się do naprawy elementów takich jak: 
balkony, wsporniki, słupy i dźwigary konstrukcyjne, stropy, itp. Może 
być też stosowany do naprawy obiektów budowlanych takich jak: 
zbiorniki betonowe i żelbetowe (w tym oczyszczalnie ścieków), kon-
strukcje szkieletowe i wielkopłytowe, konstrukcje monolityczne (w tym 
baseny), konstrukcje żelbetowe, kominy, chłodnie, itp.
Produkty systemu Ceresit PCC są odporne na działanie warunków 
atmosferycznych oraz bezpośrednie oddziaływanie środków do 
posypywania dróg, w tym soli. Charakteryzują się wodoodpornością 

i dyfuzyjnością, posiadają duży opór karbonatyzacyjny, dzięki cze-
mu przyczyniają się do wydłużenia czasu pracy konstrukcji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
CD 30 ma przyczepność do nośnych, czystych podłoży betonowych 
bez pęknięć i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność. 
Podłoże powinno posiadać wystarczającą wytrzymałość na ściska-
nie (beton klasy powyżej C12/15) oraz wytrzymałość na odrywanie 
minimum 1,0 MPa.
Beton. Skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luź-
ne elementy należy dokładnie usunąć. Zabrudzenia, warstwę mlecz-
ka, środki antyadhezyjne, stare powłoki należy usunąć mechanicznie. 
Powierzchnia betonu musi być szorstka i porowata, zapewniająca 
dobrą przyczepność. Podłoże trzeba przygotować mechanicznie np. 
poprzez hydropiaskowanie, śrutowanie, skuwanie, itp. Przed nakła-
daniem zaprawy CD 30 podłoże betonowe należy nasycić wodą nie 
tworząc kałuż. Podłoże musi być matowo – wilgotne, ale nie może 
być na nim zastoin wody.
Zbrojenie. Ze skorodowanych prętów zbrojeniowych usunąć otuli-
nę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe na-
leży oczyścić z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystości Sa  ,5 
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SYSTEM PCCCD 30
Jednoskładnikowa mineralna zaprawa 
kontaktowa „2 w 1”
Zaprawa do powierzchni stalowych i betonowych



tak, aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprę-
żonym, bezolejowym powietrzem. Podczas aplikacji zaprawy CD 30 
stal może być wilgotna. Zaprawę nakładać najpóźniej do 3 godzin 
od oczyszczenia prętów zbrojeniowych. 

WYKONANIE 
Przygotowanie zaprawy. Zawartość opakowania wsypywać 
do odmierzonej ilości czystej wody i mieszać za pomocą wolnoobro-
towej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej masy bez 
grudek. 
Aplikacja na zbrojenie. Przed upływem czasu zużycia, gotową 
zaprawę nałożyć za pomocą pędzla na wystające, oczyszczone 
zbrojenie. Zaprawę należy rozprowadzić równomiernie, pokrywając 
dokładnie powierzchnię prętów. Po stwardnieniu pierwszej warstwy 
(po około 3 godzinach) na stal zbrojeniową należy nałożyć drugą 
warstwę zaprawy.
Warstwa kontaktowa. W przypadku wykonywania warstwy 
kontaktowej, gotową zaprawę Ceresit CD 30 należy wetrzeć pędz-
lem lub szczotką w oczyszczone, matowo-wilgotne podłoże betono-
we i zabezpieczoną wcześniej stal zbrojeniową. Kolejne zaprawy 
systemu Ceresit PCC nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy 
kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 
30–60 minut od aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu, 
warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po cał-
kowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej.  

UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperatu-
rze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C oraz przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80%. 
Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą, stwardniałe można usunąć 
tylko mechanicznie.
CD 30 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. 
Chronić skórę i oczy. Zabrudzenia dokładnie zmywać wodą. W przy-
padku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza.
Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych, 
suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach.

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza:
mieszanka cementów z wypełniaczami 
mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną 
żywicą

Uziarnienie: 0–0,8 mm

Proporcje mieszania:
do nakładania pędzlem: ok. 6,75 l wody na 
25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Czas zużycia: ok. 60 min

Nakładanie kolejnej warstwy:

–po około 3 godz. dla warstwy kontaktowej po 
nałożeniu powłoki antykorozyjnej

–max. 30–60 min (po wstępnym przeschnięciu 
zaprawy, gdy stanie się ona matowo-wilgotna) 
dla zaprawy naprawczej lub szpachlówki na 
warstwę kontaktową 

Przyczepność po 28 dniach: ≥ 0,8 MPa

Odporność na temperaturę po 
związaniu:

od –50 °C do +70°C

Orientacyjne zużycie:
warstwa kontaktowa: ok. 1,5 kg/m2, 
w zależności od chropowatości i równości 
podłoża zużycie może ulec zmianie

 – Wyrob zgodny z normą EN 1504-3:2005, posiada Certyfikat Zgodności 
Zakładowej Kontroli Produkcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 1488-CPR-
-0127/Z, atest NIZP-PZH nr HK/W/0942/01/2013 ważny do 29 listopada 
2018 r.
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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.




