
ВЛАСТИВОСТІ

• Укріплює основу
• Збільшує адгезію покриття до основи
• Зменшує водопоглинання
• Без кольору
• Готова до використання
• Не містить органічних розчинників

 
Інвізібл пауер.

Всередині та зовні Перед фарбуванням або 
наклеюванням шпалер

Нанесення щіткою, валиком 
або розпилювачем Паропроникна

СФЕРА ЗА СТОС УВАН НЯ

Ґрунтівка Ceresit CT 17 Супер призначена для зміцнення всіх 
видів, зокрема з високим рівнем поглинання, неміцних міне-
ральних поверхонь (цегляне мурування, штукатурка, стяж-
ка, поверхні з гіпсу тощо) перед фарбуванням або виконан-
ням інших видів опоряджувальних робіт (вирівнюванням по-
верхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним 
оздобленням тощо).
Є осо бли во ефек тив ною:
-  для пі дви щен ня міц но сті по верх не во го ша ру неміцних основ;
-  для покращення адгезії водно-дисперсійних фарб до міне-

ральних поверхонь, а також надійного приклеювання тон-
кошарових шпалер;

-  при від но влен ні, ремонті та реконструкції бу ді вель і спо руд.
Не змінює колір проґрунтованої поверхні.

ПІД ГО ТОВ КА ОС НО ВИ

Під го тов ка ос но ви здій сню єть ся згі дно з  
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Ос но-
ва має бу ти сухою, міцною, рівною, з однорідним водопо-
глинанням та без видимих руй ну ван ь. Пе ред за стос уван ням 
ґрунтів ки поверхню слід очи сти ти від пи лу, на пли вів, ма сля-
них плям та ін ших ре чо вин, що змен шу ють ад ге зію. Для під-

готовки мінеральних поверхонь (зниження та вирівнювання 
водопоглинання, знепилення, укріплення) перед виконанням 
опоряджувальних робіт необхідно застосувати Ceresit CТ 17. 
Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необ-
хідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню 
промити водою, висушити та проґрунтувати Ceresit CТ 99.

ВИКО НАН НЯ РО БІТ

Ґрунтів ку Ce re sit СТ 17 Су пер необхід но на но си ти щіткою, ва-
ликом або розпилювачем. Залежно від стану поверхні та її 
поглинальної здатності ґрунтівку наносять в один або декілька 
шарів, дотримуючись методу «мокре по мокрому», до повного 
насичення, не залишаючи надлишкової ґрунтівки на поверхні. 
При на не сен ні ґрунтів ки у два ша ри для пер шо го ша ру мож на 
ви ко ри сто ву ва ти ґрунтів ку ниж чої кон цен тра ції. Ін стру мен ти 
пот ріб но відра зу пі сля ви ко ри стан ня про ми ти во дою.

ПРИ МІТ КИ

Ґрунтівка підвищує адгезію подальшого покриття до ос-
нови. Ро бо ти пот ріб но ви ко ну ва ти за температури ос но ви 
від +5 °C до +30 °C. Усі вказані ви ще ре ко мен да ції ефектив-
ні за тем пе ра ту ри +20 ± 2 °C та від но сної во ло го сті по ві тря 
55 ± 5%. В ін ших умо вах час ви си хан ня ґрунтів ки мо же змі-
ни ти ся. При роботі з ґрунтівкою необхідно захищати 
очі та шкіру. У випадку потрапляння ґрунтівки в очі 
слід негайно промити їх водою. При виникненні по-
дразнення звернутись по допомогу до лікаря.

CT 17 Супер
Ґрунтівка глибокопроникна  
безбарвна (перед фарбуванням)
Для зміцнення мінеральних поверхонь перед фарбуванням, а також  
виконанням інших видів опоряджувальних робіт.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ

Крім по да ної ви ще ін фор ма ції що до за стос уван ня ґрунтів ки, 
під час ро бо ти з нею пот ріб но ке ру ва ти ся чин ни ми нор ма тив-
ни ми до ку мен та ми. За стос уван ня ґрунтів ки не становить труд-
но щів за умо ви дот ри ман ня пра вил, ви кла де них у цьому тех-
ніч но му опи сі. У ви пад ку за сто суван ня ґрунтів ки в умо вах, що 
не бу ли роз гля ну ті в цьому тех ніч но му опи сі, необхід но са мо-
стій но про ве сти ви про бу ван ня або звер ну ти ся за консультаці-
єю до ви роб ни ка.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із постійною 
температурою від +5 °С до +35 °С. 
При транспортуванні берегти від заморожування!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи.
Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторин-
ної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. 
Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то від-
крийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та 
утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику 
кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

УПА КОВ КА

Ґрунтів ку Ce re sit СТ 17 Супер роз ли ва ють у пласт ма со ві ка-
ні стри по 2, 5 і 10 л. Каністри можуть дещо відрізнятися од-
на від одної (залежно від постачальника-виробника). Переко-
найтесь в оригінальній якості продукції: шукайте інформацію 
про ступені захисту на лицьовій стороні упаковки.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

Склад:  дис пер сія на ос но ві син те тич них смол
Ко лір: без кольору
Тем пе ра ту ра ос но ви: від +5 °C до +30 °C
Час ви си хан ня: від 4 до 6 го дин
Густина: 1,01 ± 0,01 г/мл
Ви тра та ґрунтів ки: від 0,1 до 0,2 л/м2

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути під-
ставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдоскона-
люється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без по-
переднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

ГА РАН ТІЇ ВИ РОБ НИ КА

Ви роб ник га ран тує від по від ність ґрунтів ки Ce re sit СТ 17 Су пер 
вка за ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам за умо ви ви ко нан ня 
пра вил транспортування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не-
сен ня, за з на че них у цьому тех  ніч но му опи сі. Ви роб ник не не-
се від по ві даль но сті за не пра виль не ви ко ри стан ня ма те рі а лу, 
а та кож за йо го за стос уван ня в цілях і умо вах, не пе ред ба че-
них цим тех ніч ним опи сом. Із моменту появи цього технічного 
опису всі попередні стають недійсними.


