
WŁAŚCIWOŚCI
 paroprzepuszczalny (oddychający)
 hydrofobowy
 elastyczny
 odporny na warunki atmosferyczne
 o dobrej przyczepności
 zbrojony mikrowłóknami
 łatwy w stosowaniu

ZASTOSOWANIE
Ceresit CT 34 służy głównie do wykonywania gładkich po-
wierzchni na warstwach zbrojonych w złożonych systemach 
ociepleń Ceresit Ceretherm. Materiał można również użyć do 
naprawy tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych we-
wnątrz i na zewnątrz budynków. 
Właściwości CT 34 umożliwiają wykonywanie na ścianach 
i  sufi tach cienkowarstwowych gładkich powierzchni, całkowi-
cie pokrywających nierówne i chropowate powierzchnie warstw 
zbrojonych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. 
Grubość całkowitej warstwy tynku powinna wynosić do 5 mm.
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
CT 34 może być stosowany na podłoża równe, nośne, su-
che i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji 
zmniejszających przyczepność: 
– warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane 

z zaprawy Ceresit CT 85, ZU, Ceresit CT 190 (wiek powy-
żej 3 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 
oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni),

– tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 
28 dni, wilgotność � 4%), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, 
wilgotność � 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym 
Ceresit CT 16,

– podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności 
poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit 
CT 17, a następnie preparatem gruntującym Ceresit CT 16,

– płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe 
(tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń 
producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem 
CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,

– powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, 
o dobrej przyczepności. 

Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowi-
cie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyj-
nych oraz powłok malarskich.
Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury 
z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagrun-
tować preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia 
ok. 2 godziny. Następnie należy wykonać warstwę zbrojoną 
przy użyciu zaprawy Ceresit CT 85, CT 87, ZU lub CT 190.
Podłoża można dodatkowo pomalować preparatem gruntu-
jącym Ceresit CT 16. Uzyska się wtedy białe, szorstkie i nie-
nasiąkliwe powierzchnie, co ułatwi wykonywanie „przecierek” 
z CT 34.

WYKONANIE 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawar-
tość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 
5 min i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba – dodać niewiel-
ką ilość wody i zamieszać ponownie.
Na przygotowane podłoże tynk należy nakładać przy użyciu 
pacy metalowej. Po stężeniu materiału po około 90 min nale-
ży zacierać materiał pacą z gąbki. W zależności od grubości 
warstwy oraz warunków atmosferycznych czas ten może ulec 
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CT 34
Gładki tynk do systemów ociepleń
Biały, mineralny gładki tynk do systemów ociepleń oraz do zastosowania jako mineralna 
szpachlówka do wykonywania gładkich powierzchni i naprawy tynków tradycyjnych, 
wykonywania cienkowarstwowych „przecierek” wewnątrz oraz na zewnątrz budynków



skróceniu lub wydłużeniu. Max. grubość warstwy tynku wynosi 
5 mm. Po całkowitym wyschnięciu po około 24 godzinach, tynk 
można malować farbami akrylowymi Ceresit CT 42 i CT 44, 
farbą silikatową CT 54 oraz farbą silikonową Ceresit CT 48 
i nanosilikonową Ceresit CT 49.

UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą 
się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 
65%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniej-
sze wiązanie materiału.
CT 34 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. 
W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontak-
tu materiału z oczami płukać je obfi cie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza.
Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. 
Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobo-
wi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA
CT 34 nie należy nakładać na ściany silnie nasłonecznione, 
a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt 
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godz. Zaleca się 
wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania mate-
riału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może za-
stąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpły-
wu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości 
należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem 
się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzo-
nych opakowaniach.

OPAKOWANIA
Worki 25 kg.

DANE TECHNICZNE
Baza: mieszanka cementów 
 z wypełniaczami mineralnymi 
 i modyfi katorami 

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3 

Proporcje mieszania: 6,75-7,25 l wody na 25 kg

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

Czas zużycia: do 2 godz.

Orientacyjne zużycie: około 1 kg/m² 
 na każdy mm grubości 

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH w systemie:
– Ceresit Ceretherm POPULAR nr. AH/B/1352/03/2009
– Ceresit Ceretherm CLASSIC nr. AH/B/1352/01/2009
– Ceresit Ceretherm PREMIUM nr. AH/B/1352/04/2009
– Ceresit Ceretherm WOOL CLASSIC nr. AH/B/1352/02/2009
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- Aprobatę Techniczną w systemach:
System 
Ceresit 
Ceretherm

Popular Classic Premium Express Reno Wool 
Classic

Wool 
Premium

AT 15-6894/2013 15-4397/2013 15-6986/2008
+ Aneksy

15-7152/2010
+ Aneksy

15-8077/2009
+ Aneksy

15-3717/2013
+ Aneksy

15-7099/2008
+ Aneksy

Certyfi kat ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0108/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z ITB-0110/Z ITB-0159/Z

D.Z.: 
Ceresit 
Ceretherm

00442 00440 00443 00441 00444 00447 00449


