
ТЕХНІЧНИЙ ОПИСCM 115 Mosaic & Marble
Клеюча суміш
Для облицювання мозаїкою, мармуром та плитами зі світлих порід 
природного каменю всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ

білого кольору
висока адгезія до основи
стійка до сповзання з вертикальних
поверхонь
стійка до атмосферних впливів
морозостійка
водостійка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Су міш Ce re sit СМ 115 приз на че на для облиц юван ня бетон -
них, цегля них, цемент но-піща них і цемент но-вап ня них
повер хонь пли та ми з мар му ру та ін ших світ лих по рід при род -
но го каме ню, а також моза їч ни ми плит ка ми, зокре ма скля ни -
ми. Су міш Ce re sit СМ 115 вико ри сто ву єть ся по міцних осно-
вах, що не дефор му ють ся, на сті нах і під ло гах усе ре ди ні та
зов ні буді вель у жит ло во-цивіль но му та про ми сло во му будів -
ниц тві. Для облиц юван ня ос нов, що деформуються, у су міш
необхід но дода ти емульс ію Ce re sit CC 83.

ПІД ГО ТОВКА ОС НО ВИ
Під го тов ка осно ви здійснюється згі дно зі СНиП 3.04.01-87 та
ДБН В.2.6-22-2001. Осно ва повин на бу ти су хою та міц ною,
без види мих руй ну вань. Пе ред застос уван ням роз чи но вої су-
мі ші осно ву пот ріб но очи сти ти від пи лу, напли вів, масля них
плям та ін ших речо вин, що знижу ють адге зію роз чи ну до ос-
но ви. Нерів но сті та неміцні ділян ки осно ви пот ріб но вида ли ти,
а по тім вирів ня ти дріб ні нерів но сті за допо мо гою роз чи но вої
сумі ші Ce re sit СМ 115. Гли бші нерів но сті вирів ня ти за допо -
мо гою роз чи но вої сумі ші Ceresit СТ 29 за од не або біль ше
нане сень (зал еж но від гли би ни нерів но сті). Гіп со ві осно ви та
осно ви з висо ким водо по гли нан ням (гігро ско піч ні стю) заз да -
ле гідь заґрун ту ва ти ґрун тов кою Ceresit CT 17. Осно ви під ло г
із велики ми нерів но стя ми необхід но вирів ня ти за допо мо гою
мате рі а лів гру пи Ce re sit CN.

ВИКО НАН НЯ РО БІТ
Су ху су міш затворити чи стою во дою (тем пе ра ту ра во ди від
+15 °C до +20 °C) із роз ра хун ку 0,29–0,31 л во ди на 1 кг су -
хої су мі ші та пе ре мі ша ти до от ри ман ня од но рід ної ма си без
гру док за до по мо гою низькообертового дри ля з нас ад кою
або мі шал ки. По тім роз чин ову су міш ви три ма ти 5 хви ли н, пі -

сля чо го зно ву пе ре мі ша ти. Ви ко ри стан ня роз чин ової су мі ші
мо жли ве про тя гом 60 хви лин. У ра зі ви ко ри стан ня емульсії
Ceresit СС 83 як добавки необхід но 0,08 л емульс ії змі ша ти 
з 0,2–0,21 л во ди, пі сля чо го до да ти 1 кг су хої су мі ші та пе -
ре мі ша ти. При го то ва ну роз чин ову су міш пот ріб но на не сти
на по верх ню, що облицьо ву єть ся, тон ким ша ром за до по мо -
гою ло пат ки, шпа те ля чи тер ки та ви рів ня ти зуб ча тою теркою
або шпа те лем. Укла сти пли тку на на не се ну роз чин ову су міш
та при тис ну ти. Пли тку по пе редньо не з мо чу ва ти. Мак -
си маль на тов щи на роз чин ової су мі ші під пли ткою не по вин на
пе ре ви щу ва ти 10 мм. Зуб ці по вин ні ма ти ква драт ну фор му
та від по ві да ти роз мі ру плитки. 
Не ре ко мен ду єть ся укла да ти пли ти в стик без шва. Ши ри на
шва між пли тка ми не по вин на бу ти мен ше 2 мм. За нор маль -
них клі ма тич них умов (тем пе ра ту ра +20 ± 2 °C та від но сна
во ло гість по ві тря 55 ± 5%) пли тки необхід но укла сти не піз ні -
ше ніж через 20 хви лин пі сля на не сен ня роз чин ової су мі ші на
ос но ву. Вліт ку та у ві тря ну по го ду під час ви ко нан ня зовнішніх
ро біт час укла дан ня скорочується. Про тя гом 20 хви лин пі сля
укла дан ня плит на ос но ву мож на ко ре гу ва ти їх по ло жен ня. За -
лиш ки роз чин ової су мі ші необхід но ви да ли ти за до по мо гою
во ди до початку її тужавлення. У нор маль них умо вах роз шив -
ку пот ріб но ви ко ну ва ти через 24 го дини. Для за пов нен ня швів



Професійні матеріали для будівництва та реконструкції

слід ви ко ри сто ву вати Ceresit CE 40 aquastatic, інші продукти
групи Ceresit CE або уні вер саль ний си лі ко но вий гер ме тик
Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИ МІТ КИ
Ро бо ти необхід но ви ко ну ва ти при тем пе ра ту рі ос но ви від 
+5 °C до +30 °C. Усі ви ще за зн аче ні ре ко мен да ції ефек тив -
ні при тем пе ра ту рі +20 ± 2 °C і від но сній во ло го сті по ві тря
55 ± 5%. В ін ших умо вах час утворення кірки, тужавлення 
і твер дін ня роз чинової су мі ші мо же змі ни ти ся. Су міш 
Ce re sit СМ 115 мі стить це мент, при взаємодії з во-
дою дає лужну реакцію, то му під час ро бо ти необ-
хід но захищати очі та шкі ру. У ра зі по тра плян ня
роз чин ової су мі ші в очі слід одра зу про ми ти їх во -
дою та звер ну ти ся по до по мо гу до лі ка ря.

РЕ КО МЕН ДА ЦІЇ
При облиц юван ні під лог і гі гро ско піч них ос нов оп ти маль на
кількість во ди  –  7,75 л на 25 кг кле ючої су мі ші. На ос но вах із
деформаційними шва ми остан ні необхід но ду блю ва ти і в об-
лиц юван ні з на ступ ним заповненням швів ела стич ни ми гер -
ме ти ка ми. 
При виконанні зовнішніх робіт для крі плен ня плиток за сто со -
ву єть ся ком бі но ва ний ме тод: роз чин ова су міш на но сить ся на
ос но ву тов щи ною, що від по ві дає роз мі ру зуб ця терки, і на
плит ку тов щи ною до 1 мм, рів но мір но по всій по верх ні.
Для крі плен ня плиток на осно вах, що не вка за ні у дано му
тех ніч но му опи сі, слід вико ри сто ву ва ти ін ші продукти гру пи
Ce re sit CM або Ce re sit СU. Крім вищезазначеної інформації
щодо використання Ceresit CM 115, слід керуватися чинною
нормативною документацією. У ра зі вико ри стан ня мате рі а лу
в умо вах, що не бу ли роз гля ну ті в дано му тех ніч но му опи сі,
необхід но само стій но про ве сти випро бу ван ня чи звер ну ти ся
за консультацією до вироб ни ка.

ЗБЕ РІ ГАН НЯ
У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях – 12 міся-
ців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку
утилізувати як побутові відходи.

УПА КОВ КА
Су міш Ce re sit СМ 115 фа су єть ся у міш ки по 5 кг і 25 кг.

ТЕХ НІЧ НІ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Склад: суміш цементу з мінеральними

наповнювачами та органічними
модифікаторами

Витрата во ди 
для при го ту ван ня
роз чин ової су мі ші: 7,25–7,75 л во ди 

на 25 кг сухої суміші
Витрата води та емульсії 
для приготування 
розчинової суміші: 0,20–0,21 л води 

та 0,08 л Ceresit CC 83 
на 1 кг Ceresit CM 115

Час ви ко ри стан ня
роз чин ової су мі ші: не менше 60 хви лин
Від кри тий час: не менше 20 хви лин
Час коригування: не менше 20 хви лин
Тем пе ра ту ра застосування 
розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C
Роз шив ка швів: че рез 24 го дини
Тем пе ра ту ра ек сплу а та ції: від -50 °C до +70°C
Зміщення матеріалу, 
що закріплюється: не більше 0,5 мм
Міцність зчеплення з основою
(повітряно-сухі умови): не менше 0,8 МПа

Орієнтовна витрата* сухої суміші для найпоширеніших 
розміру плитки та ширини шва

Плитка, Розмір боку Витрата
см квадратного зубця сухої суміші,

терки, мм кг/м2

менше 5 х 5 3 1,8
від 5 х 5 до 10 х 10 4 2,4

від 10 х 10 до 20 х 20 6 3,6
від 20 х 20 до 30 х 30 8 4,8
від 30 х 30 до 40 х 40 10 6

40 х 40 12 7,2
*Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
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ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Ви роб ник га ран тує від по від ність су мі ші Ce re sit СМ 115 вка за -
ним тех ніч ним ха рак те ри сти кам при дот ри ман ні пра вил транс-
портування, збе рі ган ня, при го ту ван ня та на не сен ня, які на ве де -
ні в да 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 су мі ші, а та кож за її застосування з ін шою
ме тою та в умо вах, не пе ред ба че них цим опи сом. Із моменту
появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.


