
WŁAŚCIWOŚCI
 zwiększa przyczepność do podłoża
 redukuje chłonność podłoża
 ułatwia nakładanie tynków cienko-

warstwowych
 polecany pod tynki mozaikowe
 zawiera kruszywo
 szybkoschnący - czas schnięcia tylko 

3 godziny
 wodoodporny
 paroprzepuszczalny
 duża siła krycia

ZASTOSOWANIE
Grunt kwarcowy CT 16 ułatwia nakładanie cienkowarstwowych tyn-
ków oraz „przecierek” stosowanych na zewnątrz i wewnątrz budyn-
ków. Jest zalecany do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy 
ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń 
Ceresit Ceretherm oraz do tradycyjnych tynków. Polecany też pod 
tynki mozaikowe. Gruntem kwarcowym CT 16 można pokrywać 
powierzchnie płyt wiórowych, gipsowo-kartonowych, lamperii, tyn-
ków gipsowych, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich. 
Zagruntowanie podłoża gruntem kwarcowym CT 16 zdecydowanie 
zmniejsza jego nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesy-
chaniu nakładanych potem materiałów, pozwalając wydłużyć czas 
otwarty nawet o 3 minuty przy temperaturze ok. 25°C. Zawarte  
w CT 16 drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi 
i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchnię, przez co zwięk-
sza przyczepność tynków, szpachlówek i farb. Szybkoschnący - czas 
schnięcia tylko 3 godziny. Materiał ma dużą siłę krycia i skutecznie 
ujednolica podłoże, zapobiegając powstawaniu plam na koloro-
wych tynkach akrylowych, mineralnych, silikatowo-silikonowych, sili-
konowych i elastomerowych. Grunt kwarcowy CT 16 może stanowić 
również warstwę ochronną, w przypadku kiedy niemożliwe jest konty-
nuowanie prac ze względu na okres zimowy. Jeśli prace wznawiane 
są po okresie dłuższym niż pół roku, zaleca się ponowienie aplikacji.

Do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych podłoży należy 
stosować preparat Ceresit CT 17. CT 16 może być stosowany w bu-
downictwie ekologicznym i energooszczędnym oraz w budynkach 
pasywnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoża, które mają być pokryte gruntem kwarcowym Ceresit CT 16, 
muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszają-
cych przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia  
i warstwy o  słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki  
z farb klejowych lub wapiennych należy usunąć. Powierzchnię zmyć 
wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczysz-
czeń CT 98. Uszkodzenia oraz ubytki tynków należy wypełnić szpa-
chlówką Ceresit CT 29.
Nasiąkliwe podłoża, np. tynki gipsowe, płyty wiórowe, nieimpregno-
wane płyty gipsowo-kartonowe, należy zagruntować preparatem 
Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia przez ok. 2 godziny.

WYKONANIE 
Wymieszać zawartość opakowania. Nie używać rdzewiejących na-
czyń i narzędzi. 
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CT 16
Grunt kwarcowy
Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki 
cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie

Polecany z



Nie rozcieńczać gruntu kwarcowego! CT 16 należy nakładać 
wałkiem lub pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia CT 
16 wynosi ok. 3 godziny.

Narzędzia i świeże zachlapania myć wodą.UWAGA
Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża 
od +5°C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. 
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą 
i zasięgnąć porady lekarza. Właściwości użytkowe podane są w tre-
ści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA
W przypadku gruntowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy, za-
leca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

SKŁADOWANIE
Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych 
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim na-
słonecznieniem.

OPAKOWANIA
Wiadro 15 kg i 5 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza:
wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypeł-
niaczami mineralnymi

Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3

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

Czas schnięcia: ok. 3 godz.

Zużycie:
od 0,3 do 0,5 kg/m2 (od 0,2 do 0,35 l/m2) 
w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża

Wyrób posiada następujące dokumenty odniesienia:
 – BBA Certificate No. 14/5142,
 – Irish Agreement Board Certificate No. 09/0340,
 – Europejską Ocenę Techniczną ETA w systemie:

System 
Ceresit 
Ceretherm

Popular Classic Visage Wool 
Classic

Universal 
EPS

Universal 
XPS

Universal 
MW

ETA 08/0309 09/0014 11/0395 09/0026 13/0535 13/0807 14/0127

Certyfikat
1488-CPR-
0382/Z

1488-CPR-
0439/Z

1488-CPR-
-0370/Z

1488-CPR-
0440/Z

11488-CPR-
0457/Z

1488-CPR-
0456/Z

1488-CPR-
0362/Z

DWU 00426 00420 00431 00424 00433 004343 00435

 – Krajowe Oceny Techniczne w systemach:
System 
Ceresit 
Ceretherm

Reno Wool Garage

KOT ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1 ITB-KOT-2021/2040 wydanie 1

Certyfikat Nr 020-UWB-0895/Z 020-UWB-1079/Z

KDWU 00444 00448

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych 
branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, 
przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne 
doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające 
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile 
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji 
oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, nato-
miast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty 
mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.
Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej 
z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastę-
puje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.
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