
 

Cesal Premium RAPID 
Gyorskötésű bel- és kültéri ragasztó, kerámia burkolólapokhoz 

Műszaki adatlap CP 006 

 

 

• Felújításokhoz és gyors javításokhoz ajánlott 

• Meghosszabbított nyitott idő 

• Csökkentett lecsúszás, lehetővé teszi a burkolás fentről kezdését 

• Gyors kötés 

 

 

Alkalmazási terület 

 

Ajánlott kerámia burkolólapok ragasztásához, rövid idejű felújítások során – használata 

bankok, üzletek, állomások, éttermek, folyosók, átjárók munkálatainál indokolt, ott, ahol a 

gyorsmegoldások elengedhetetlenül fontosak.  

Alapfelületek – mész-cement vakolatok, gipsz, cement- vagy anhidrit aljzatok, vakolatlan cement 

blokk falak, boltozatok, téglák. 

Felragasztható burkolólapok: nagy- és közepes formátumok, közepesen nedvszívó, kerámia 

(csempe, járólap, klinker, mozaik) cement, természetes kő vagy kő összetételű anyagok. 

 

Összetétel: cement, kvarchomok, tulajdonságjavító adalékok. 

 

 

 

 

 

 

 

CE 
2011 

 
 

14 

(SR) EN 12004:2007+A1:2012 

Fokozott követelményű, gyors kötésű, ásványi kötőanyag tartalmú ragasztó, csökkentett 

lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel – C1FTE Típusú 
Nyitott idő (open time), húzási tapadószilárdság 

 

≥ 0,50 N/mm
2
, min. 10 perc után 

Korai húzási tapadószilárdság ≥ 0,50 N/mm
2
, max. 6 óra után 

Kezdeti tapadószilárdság ≥ 0,50 N/mm
2
 

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után ≥ 0,50 N/mm
2
 

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után ≥ 0,50 N/mm
2
 

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-

olvasztás után 

≥ 0,50 N/mm
2
 

Lecsúszás ≤ 0,50 mm 

Tűzvédelmi besorolás A1 

Oldható krómtartalom (Cr VI) ≤ 0,0002% 

Veszélyes anyagok kibocsátása Lásd a Biztonsági Adatlapot 
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Bedolgozási hőmérséklet 

+5 és +30 
0
C között. Közvetlen napsugárzás kerülendő. 

 

Alapfelület előkészítése 

Követelmények: 

 stabil – megfelelően hordképes, és száradásig érlelt. Érlelési idő: 

- új vakolat esetén (kész vakolóhabarcsot használva) min. 1 hét a vakolatvastagság 

minden centiméterére, 

- önterülő aljzatkiegyenlítő – min. 3 nap, 

- beton aljzat esetében legalább 28 nap, 

 száraz vagy matt nedves 

 kiegyenlített - maximális ragasztóvastagság 5 mm, 

 tiszta - a ragasztó tapadását csökkentő rétegektől, különösen portól, mésztől, olajtól, 

zsíroktól, viasztól, olaj- és emulziós festékmaradványoktól mentes; 

 lealapozva az alábbi CESAL készítmények egyikével: 

 - ANA Általános Alapozó - ha az alap túlzottan vagy egyenetlenül nedvszívó, 

 - Cesal Grund Alapozó - ha az alap csekély mértékben nedvszívó vagy tapadást 

akadályozó rétegek fedik. 

 

A ragasztó előkészítése 

A zsák tartalmát az előre kimért vízmennyiséget (4,5-5 liter egy 20 kg-os zsákhoz) 

tartalmazó edénybe töltjük, és alacsony fordulatszámú habarcskeverővel addig keverjük, 

míg homogén, keveréket nem kapunk. A kapott anyagot 5 percig pihentetjük, majd 

ismételten jól elkeverjük. Felhasználhatósági idő: 1 óra. 

 

A ragasztó felvitele 

A ragasztót sima acélsimítóval kell felvinni az alapra, majd egyenletesen szétkenni és 

(lehetőleg egy irányban) fogazott glettvassal kiegyenlíteni. 

 

Burkolólapok ragasztása 

A szétkenést követően a ragasztó kb. 30 percig őrzi meg a tulajdonságait (az alapfelület és a 

környezet tulajdonságainak függvényében). Ez idő alatt kell felhelyezni és rányomni a lapot 

a ragasztóra (a rányomást követően a lap ragasztóval érintkező felülete legyen egyenletes, és 

lehetőleg a legnagyobb - min. a lap felületének 2/3 része). Padlók és külső felületek 

burkolása esetén ajánlott a tapadást a ragasztó és a burkolólap közötti teljes felületen 

biztosítani. A lapok rányomásakor a fugákban keletkező ragasztó felesleget folyamatosan el 

kell távolítani. 

 

Korrigálhatóság 

A lapok helyzete finom mozdulatok segítségével korrigálható. A korrigálhatóság ideje 10 

perc. 

 

Fugázás, használhatóság 

A felület járható és fugázható a ragasztás után körülbelül 4 órával. Teljes terhelés 3 nap 

után. 
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Kiadósság 

 3-6 kg/m
2
 – a burkolólapok méretétől, az alapfelülettől és a felvitt ragasztó vastagságától függően 

 

Tárolás és szállítás 

Jól zárt zsákokban, száraz, szellős helyen (lehetőleg raklapokon) 

 

Szavatossági idő 

 A gyártástól számított 12 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva 

 


