
CT 16
ZÁKLADNÍ NÁTĚR
Bílá nebo probarvená barva na bázi umělých živic pro základní nátěry pod 
tenkovrstvé omítky a barvy

 VLASTNOSTI:

y	 usnadňuje nanášení omítek
y	 zvyšuje přilnavost k podkladu
y	 vodovzdorný
y	 velmi dobrá krycí schopnost
y	 pro nanášení malířským válečkem nebo 

štětcem
y	 připravený k okamžitému použití

 OBLASTI POUŽITÍ:
 
Ceresit CT 16 je určen jako základní nátěr výztužné vrstvy s armovací 
sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm 
(ETICS). Je vhodný také pro nátěry tradičních omítek, betonů a 
pevných nátěrů. CT 16 snižuje nasákavost podkladu. Obsahuje 
minerální plnivo, které zajišťuje zdrsněný povrch vytvrzeného 
nátěru pro dobrou přilnavost následných vrstev a vysokou odolnost 
proti obrusu. Sjednocuje povrch, zvyšuje přilnavost omítek, stěrek 
a nátěrových hmot, má velmi dobrou schopnost krytí a zamezuje 
vzniku výkvětů a skvrn na probarvených akrylátových, silikonových 
nebo minerálních omítkách. Doporučujeme použití nátěru CT 16  
v odstínu odpovídajícím barvě omítky. Vhodný pro použití v 
interiéru i exteriéru. Pro povrchovou úpravu pevnosti nasákavých 
podkladů použijte hloubkovou penetraci  Ceresit CT 17.

 PŘÍPRAVA PODKLADU:
 
Ceresit CT 16 nanášejte na pevné, nosné, čisté a suché 
podklady, které neobsahují oddělující substance, jako jdou 
např. bitumeny, tuky, prach atp. Místa zasažená mechy, 
lišejníky a plísněmi mechanicky očistěte a ošetřete přípravkem 
Ceresit CT 99. Znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností 
odstraňte, očistěte vodou a nechte vyschnout. Nerovnosti 
předem vyrovnejte opravnou maltou Ceresit CT 29. Silně 
nasákavé podklady ošetřete hloubkovou penetrací Ceresit CT 
17 a nechte cca 2 hodiny vyschnout.

 ZPRACOVÁNÍ:
 
Obsah nádoby řádně promíchejte! Nátěr neřeďte! 
Nepoužívejte nádoby a nářadí zasažené korozí. CT 16 

nanášejte štětcem nebo malířským válečkem, rovnoměrně a 
v jednom směru. Schnutí nátěru trvá asi 3 hodiny. Nářadí a 
čerstvá znečištění omyjte vodou.

 NEPŘEHLÉDNĚTE:

Práce provádějte při teplotě vzduchu a podkladu od +5°C  
do +25°C a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80 %. 
Veškeré údaje byly zjištěny při teplotě +20°C a relativní 
vlhkosti vzduchu 60 %. Za jiných klimatických podmínek je 
třeba počítat se zkrácením případně prodloužením doby 
prosychání. Nespotřebovaný obsah odložte na místo určené 
obcí k ukládání odpadu. Chraňte si pokožku a oči!
První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a 
mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí 
do očí vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut, 
přiložte sterilní gázu a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte 
ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. 
Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované 
prostředí a poraďte se s lékařem.
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  SKLADOVÁNÍ: 
 
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v 
chladném prostředí a v originálním nepoškozeném balení. 
Chraňte před mrazem!

  BALENÍ 
5 a 10 l plastová nádoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Báze: zahuštěná disperze z umělé živice  
 s minerálními plnidly a barevnou 
 pigmentací
Hustota:  cca 1,5 kg/dm3

Doba schnutí:  cca 3 hod.
Spotřeba:  od 0,2 do 0,5 l/m2  
 v závislosti na rovnosti  
 a nasákavosti podkladu
Teplota zpracování:  +5 °C až +25 °C

Výrobek je součástí kontaktních systému zateplení budov 
Ceresit Ceretherm.

CT 16

Naše doporučení:
Tento technický list určuje oblasti použití a technologický způsob zpracování produktu. Je vždy nutné dodržet profesionální přípravu a způsob 
manipulace s materiálem ze strany zhotovitele. Kromě výše uvedených zásad zpracování produktu je nutné dodržet obecně platné stavební,  
průmyslové a bezpečnostní předpisy.  V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si 
vyžádat odbornou technickou konzultaci.Výrobce garantuje kvalitu produktu, nicméně nemůže ovlivnit způsob aplikace. Předchozí technický list 
pozbývá svou platnost vydáním tohoto technického listu. 

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz, www.ceretherm.cz
e-mail: info@ceretherm.cz

Build on professional solutions.

Henkel CEE GmbH
Erdbergstr. 29
A-1030 Vienna, Austria
www.henkel-cee.com

Apart from the information given here it is also important to observe the relevant guidelines and regulations of various organizations and trade associations as well as the respective 
standards. The aforementioned characteristics are based on practical experience and applied testing. Warranted properties and possible uses which go beyond those warranted in 
this information sheet require our written confirmation. All data given was obtained at an ambient and material temperature of +20 °C and 60 % relative air humidity unless specified 
otherwise. Please note that under other climatic conditions hardening can be accelerated or delayed.

The information contained herein, particularly recommendations for the handling and use of our products, is based on our professional experience. As materials and conditions may 
vary with each intended application, and thus are beyond our sphere of influence, we strongly recommend that in each case sufficient tests are conducted to check the suitability of our 
products for their intended use. Legal liability cannot be accepted on the basis of the contents of this data sheet or any verbal advice given, unless there is a case of wilful misconduct 
or gross negligence on our part. This technical data sheet supersedes all previous editions relevant to this product.

OTHER INFORMATION 
In case of priming the substrate to apply thin layer plasters, 
CT 16 is recommended to be used in the colour correspon-
ding to that of the plaster. 
This technical data sheet determines the scope of application 
of the material and the way of conducting the work, however, 
it cannot replace the professional preparation of the contrac-
tor. Apart from the data provided, the application should be 
done in compliance with the construction and industrial safety 
regulations. 
The manufacturer guarantees the quality of the product, ho-
wever, he does not have any in uence on the condition and 
the way of application. In case of any doubts, individual appli-
cation trials should be conducted. The previously issued tech-
nical data sheets become invalid with the issue of this technical 
data sheet. 

STORAGE 
Up to 12 months since the production date when stored in cold 
conditions and in original undamaged packages. 
Protect against frost!

PACKAGING
Plastic buckets of 5 l, 10 l.

TECHNICAL DATA 
Base: water dispersion of synthetic resins 
 with mineral  llers

Density: approx. 1.5 kg/dm3

Temperature of application: from +5°C to +25°C

Drying time: approx. 3 h

Consumption: from 0.3 to 0.5 l/m2 
 depending on the smoothness 
 and absorption of the substrate 
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- Technical Approval:

System 
Ceresit 
Ceretherm

Popular Classic Express Reno Wool Classic Wool Garage Visage

TA
15-6894 /2008
+ Annex No 2

15-4397 /2008
+ Annex No 2

15-7152/2010
+ Annex No 1

15-8077 /2009
+ Annex No 1 and 2

15-3717 /2008
15-7956 /2009
+ Annex No 1

15-8399/2011

Certi cate ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z ITB-0110/Z ITB-0320/Z ITB-0416/Z

DoC: Ceresit 
Ceretherm

Popular /2/12/ 
15.02.2012

Classic /2/12/ 
15.02.2012

Express /3/12/ 
15.02.2012

Reno /3/12/ 
15.02.2012

Wool Classic 
/1/09/

02.02.2009

Wool Classic 
/1/09/

02.02.2009

Wool Classic 
/1/09/

02.02.2009

- European Technical Approval ETA:

Ceresit 
Ceretherm 
System

Popular Popular (E) Classic Classic (R) Classic (B) Classic (S) Classic (E) Visage

ETA 08/0309 10/0229 09/0014 09/0095 09/0097 09/0096 10/0228 11/0395

Certi cate 1488-CPD-
0102/W

1488-CPD-
0199/W

1488-CPD-
0104/W

1488-CPD-
0108/W

1488-CPD-
0107/W

1488-CPD-
0110/W

1488-CPD-
0200/W

1488-CPD-
0237/W

DoC: Ceresit 
Ceretherm

 WE-CC 
Popular 2/PL 
15.02.2012

WE-CC 
Popular 2/EE 
15.02.2012

WE-CC 
Classic 2/PL 
15.02.2012

WE-CC 
Classic 2/RO 
15.02.2012

WE-CC 
Classic 2/BG 
15.02.2012

WE-CC 
Classic 2/RS 
15.02.2012

WE – CC 
Classic 2/EE 
15.02.2012

WE-CC 
Visage 1/PL 
15.02.2012

Ceresit Ceretherm Wool System Classic Classic (R)

ETA 09/0026 09/0360

Certi cate 1488-CPD-0127/W 1488-CPD-0128/W

DoC: Ceresit Ceretherm Wool WE-CC W Classic 3/PL 02.07.2012 WE-CC Classic 2/RO 15.02.2012


