
 

 

CN 70 
Masa za izravnavanje podova od 2 do 15 mm u jednom sloju  

OSOBINE  
 
 samoizravnavajuća 
 za debljine 2 do 15 mm 
 visoka otpornost 
 za stambene  i poslovne prostore 
 jednostavna primjena 

PODRUČJE  PRIMJENE 
Ceresit CN 70 idealna je za izravnavanje betonskih površina, cementnih estriha i neobrađenih betonskih podova. 
Primjenjiva je u stambenim i poslovnim objektima i za debljine sloja od 2 do 15 mm kao podloga za postavljanje podnih 
obloga. Primjena je dozvoljena  samo za unutarnje radove. 
 
PRIPREMA PODLOGE 
CN 70 prianja na svim čvrstim, nosivim, čistim, suhim i vlažnim podlogama bez razdvojivih sastojaka. Temeljito očistite 
površinu i uklonite ulje, prašinu, voskove i masti. Prije uporabe mase podlogu obavezno premažite pretpremazom CT 
218. 
 
PRIMJENA 
Dodajte CN 70 u čistu, bistru vodu i miješajte približno 2 do 4 minute sve do nestanka grudica. Za miješanje koristite 
električnu miješalicu i  brzinu  od 400 do 800 o/min Za miješanje 25 kg CN 70 potrebno je približno 6 l vode. Tako 
promiješanu masu ostavite da dozrije oko 3 minute te potom ponovo promiješajte smjesu. Masu izlijte i raširite metlom, 
gumenom zidarskom letvom ili lopaticom za zaglađivanje. Osigurajte masu od prebrzog sušenja. CN 70 nanosite u sloju 
od najmanje 2 mm debljine.  
Ceresit CN 70 moguće je primjenjivati i strojno, za što možete upotrijebiti spiralnu ili stapnu crpku. 
 
UPOZORENJE 
CN 70 može se primjenjivati samo u suhim uvjetima i pri  temperaturi između +5 oC i +30 oC. Svi navedeni podaci 
odnose se na uvjete temperature od +23 oC i  relativne vlažnosti 50%. U drugim klimatskim uvijetima vrijeme sušenja 
može biti duže ili kraće, stoga uzmite to u obzir. Proizvod sadrži cement koji u kontaktu s vodom reagira alkanno, stoga 
zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira s kožom  isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima odmah potražite liječničku 
pomoć. Držite van dohvata djece. Nemojte udisati prašinu, a u slučaju gutanja odmah potražite medicinsku pomoć i 
pokažite pakiranje ili etiketu s oznakom Xi (nadražujuće). 
 
 
 



 

 

OSTALE INFORMACIJE 
Ovi tehnički podaci opisuju svojstva i primjenu proizvoda, no ne mogu zamijeniti profesionalnu praksu. Prilikom uporabe 
potrebno se pridržavati svih ostalih zahtjeva struke i mjera sigurnosti i zaštite na radu. Proizvođač jamči za kvalitetu 
materijala, ali nema utjecaja na uvjete rada i pravilnu primjenu. Kako uvjeti rada prilikom primjene mogu odstupati i biti 
različiti od gore navedenih, preporučujemo da prije početka rada napravite probu kako bi se uvjerili da je proizvod 
pogodan za primjenu u konkretnim uvjetima prostora u kojem će se proizvod koristiti. 
 
SKLADIŠTENJE  
Najmanje 9  mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Datum proizvodnje otisnut je na pakiranju. 
 
PAKIRANJE 
U vrećama od 25 kg. 

 
TEHNIČKI PODACI 
 
Omjer miješanja :  6 l vode za 25 kg 
Nasipna gustoća :  1,25 – 1,35 kg / l 
Vrijeme dozrijevanja: oko 3 minute 
Vrijeme obrade : oko 20 minuta 
Mogućnost hodanja: nakon 3 sata 
Temperatura obrade : +10°C do + 28°C 
Potrošnja : oko 1,6 kg /m² za 1 mm debljine 
 
 
 
 


