
WŁAŚCIWOŚCI
 dostępny w 6 kolorach naturalnego 

drewna
 odporny na warunki atmosferyczne
 wyjątkowo trwały i odporny 

 na zabrudzenia
 hydrofobowy
 wysoka stabilność koloru
 gotowy do użytku

ZASTOSOWANIE
Impregnat Ceresit CT 721 służy do wykonywania ozdobnej 
warstwy dającej naturalne kolory drewna na powierzchni tyn-
ku Ceresit CT 720 VISAGE Tynk ozdobny „Drewno”, cienko-
warstwowych tynkach mineralnych, tradycyjnych tynkach, na 
podłożach betonowych, gipsowych. Impregnat CT 721 jest 
jednym ze składników złożonego systemu Ceresit Ceretherm 
Visage ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z za-
stosowaniem płyt styropianowych. Materiał można nanosić za 
pomocą natrysku jak również pędzla, wałka lub gąbki. Im-
pregnat dzięki swoim właściwościom odznacza się wyjątkową 
trwałością i odpornością na zabrudzenia. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
CT 721 może być stosowany na nośne, suche i wolne od sub-
stancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bi-
tumy, pyły) podłoża:
– tynk Ceresit CT 720 VISAGE Tynk ozdobny „Drewno” (wiek 

powyżej 3 dni) 
– cienkowarstwowe tynki mineralne (wiek powyżej 3 dni) 
– tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 

28 dni), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność < 4%),
– podłoża gipsowe np. tynki dekoracyjne (tylko wewnątrz bu-

dynków) o wilgotności poniżej 1%, 
Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszko-
dzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomiesz-
czeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wy-
konano odpowiednie warstwy uszczelniające.

WYKONANIE 
Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać 
i dodatkowo w trakcie nakładania wykonywać krótkie prze-
mieszania. 
Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi.
Impregnat nanosić w minimum dwóch warstwach. CT 721 
można nanosić za pomocą natrysku jak również pędzla, wał-
ka lub gąbki.  Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
stosując impregnat o tym samym numerze szarży produkcyj-
nej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać 
ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie 
są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać 
krzewy, inne rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natych-
miast, obfi cie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu do-
kładnie umyć narzędzia wodą.

UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempera-
turze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotno-
ści względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą 
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CT 721
Impregnat koloryzujący „Drewno”
Ozdobny impregnat dający naturalne kolory drewna do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków

VISAGE 



się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powie-
trza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub 
wolniejsze twardnienie materiału.
Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę 
impregnatu przed opadami deszczu. Należy wtedy stosować 
osłony na rusztowaniach oraz cokołach budynków. Nie mie-
szać produktu z innymi barwnikami i spoiwami. Pomieszcze-
nia po zastosowaniu impregnatu należy wietrzyć do zaniku za-
pachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu 
materiału z oczami płukać je obfi cie wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowia-
dającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA
Nie należy nakładać impregnatu na ściany silnie nasłonecznio-
ne, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesy-
chaniem. W przypadku uszkodzenia powłoki dekoracyjnej na 
tynku 'Drewno', należy niezwłocznie dokonać naprawy uszko-
dzeń przez ponowne przemalowanie impregnatem koloryzu-
jącym CT 721. Napoczęte opakowanie należy dokładnie za-
mykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym 
czasie. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania 
materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może 
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz po-
danych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką bu-
dowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu 
na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości na-
leży wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się 
tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłod-
nych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opako-
waniach.
Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem.  

OPAKOWANIA
Plastikowe pojemniki 4 l.

DANE TECHNICZNE
Baza: wyselekcjonowane oligomery 
 silikonowe z dodatkiem emulsji 
 tefl onowej

Gęstość: ok. 1,05 kg/dm3 

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

Czas przesychania: ok. 30 min

Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.

Orientacyjne zużycie: ok. 0,2-0,3 l/m2 
 przy dwóch warstwach

Dostępne kolory: - Iberia Pine
 - Norway Pine
 - Bengal Teak
 - Canada Walnut
 - Kongo Wenge
 - Irish Oak

Wyrób posiada:
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- Aprobatę Techniczną w systemie: 

System Ceresit 
Ceretherm Visage

AT 15-8399/2011

Certyfi kat ITB-0416/Z

D.Z.: Ceresit 
Ceretherm 00445

- Europejską Aprobatę Techniczną ETA w systemie:

System Ceresit 
Ceretherm Visage

ETA 11/0395

Certyfi kat 1488-CPD-0237/W

DWU 00431


