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WŁAŚCIWOŚCI
 wydajność: do 15 m2 – 100% większa 

od tradycyjnych klejów cementowych 
 15% wyższa siła klejenia od tradycyj-

nych klejów cementowych
 niskoprężna
 kołkowanie już po 2 h – znaczące 

przyspieszenie prac ociepleniowych, 
a przy zastosowaniu CT 84 i systemów 
Ceresit Ceretherm prace ociepleniowe 
do 5 dni krótsze

 praca od -10°C i przy wysokiej wil-
gotności – szczególnie polecany w 
okresach niższej temperatury, gdy 
wysychanie klejów cementowych jest 
znacząco spowolnione 

 idealny do stosowania w przypadku 
„ocieplenia na ocieplenie” – przykleje-
nie 1 m2 styropianu klejem CT 84 waży 
100g zamiast 5 kg w przypadku kleju 
cementowego

 zwiększone właściwości termoizola-
cyjne – CT 84 w odróżnieniu od 
tradycyjnych klejów cementowych 
ma właściwości termoizolacyjne 
zbliżone do materiałów izolacyjnych 
takich jak styropian czy wełna

 wysoka jednorodność kleju dzięki 
zastosowaniu metalowej kulki 
zabezpieczającej przed powstaniem 
zbyt dużych pęcherzy powietrza

 zawór nowej generacji pozwala na 
magazynowanie w różnych pozycjach 
oraz zapewnia długoterminową wy-
soką jakość kleju

 termoizolacja fundamentów 

ZASTOSOWANIE
Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 służy do mocowania płyt styropia-
nowych i wełny mineralnej w złożonych systemach Ceresit Ceretherm 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Stosowany jest do 
mocowania płyt izolacyjnych przy ocieplaniu budynków nowo wzno-
szonych, jak i poddawanych termorenowacji. 
Po ok. 2 godz. od zastosowania zamocowane płyty izolacyjne moż-
na szlifować, kołkować, a następnie wykonać warstwę zbrojoną siat-
ką przy użyciu zaprawy Ceresit CT 85, CT 87 lub ZU.
Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 służy również do mocowania takich 
materiałów jak: styropian EPS, XPS i wełny mineralnej do podłoży ta-
kich jak: drewno, płyta OSB, szkło, bitumy, cegła ceramiczna, beton, 
blacha powlekana i ocynkowana, beton komórkowy suchy i po dzia-
łaniu wody, płyta gipsowo-kartonowa oraz do warstwowego skle-
jania płyt w warunkach normalnych i obniżonych temperatur, także  
w systemach ociepleń. Służy także do sklejania płyt izolacji termicz-
nej, klejenia parapetów zewnętrznych (po uprzednim odtłuszczeniu 
powierzchni), uzupełnienia szczelin między płytami izolacji termicz-
nej, podbudowy (uzupełnienie kleju) w przypadku klawiszowania 
płyt w istniejącym ociepleniu oraz przyklejania płyt styropianowych 
w przypadku renowacji istniejącego systemu ociepleń „ocieplenie na 
ocieplenie”.

 CT 84
Klej poliuretanowy do styropianu i wełny mineralnej

Jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt 
styropianowych przy ocieplaniu budynków w systemach ETICS oraz do 
mocowania różnego rodzaju płyt izolacyjnych
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Ceresit CT 84 ma bardzo dobrą przyczepność do podłoży nośnych, 
zwartych, suchych np. powierzchni murów, tynków i betonów wol-
nych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłusz-
cze, pyły). W przypadku stosowania w obniżonych temperatu-
rach, podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. 
Sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. 
„Głuche” tynki trzeba odkuć. Zanieczyszczenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej 
przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą 
myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów na-
leży oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem 
preparatu Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną. Stare, 
nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie 
należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem.
Przyczepność CT 84 do przygotowanego podłoża sprawdza się po-
przez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach  
i ręczne ich odrywanie po 2–4 godzinach. Nośność podłoża jest wy-
starczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu.

WYKONANIE 
W systemach ociepleń Ceresit Ceretherm.

 — Przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem, na-
stępnie należy zdjąć zabezpieczenie zaworu i trzymając pojemnik 
zaworem do góry nakręcić na niego pistolet. Uwaga! Zawór pi-
stoletu powinien być zakręcony. Po nakręceniu pojemnika można 
otworzyć zawór pistoletu i uwolnić klej poprzez naciśnięcie spu-
stu. Przed przystąpieniem do klejenia płyt izolacji termicznej należy 
zamocować listwy startowe. CT 84 należy nakładać przy użyciu 
pistoletu trzymanego w pozycji pojemnikiem do góry z zachowa-
niem dystansu pomiędzy pistoletem a płytą umożliwiającym pra-
widłowe nałożenie kleju. W przypadku klejenia płyt izolacyjnych 
w systemach ociepleń CT 84 nakładamy po obwodzie płyty z za-
chowaniem dystansu około 2 cm od jej krawędzi i jednym pasem 
przez środek płyty, równolegle do jej dłuższych boków. W przy-
padku klejenia płyt izolacyjnych przy termoizolacji fundamentów 
CT 84 nakładamy pionowymi pasami w ilości 4 szt. równolegle do 
krótszych boków płyty z zachowaniem dystansu około 2 cm od jej 
krawędzi. Po 2–4 minutach od nałożeniu kleju trzeba przyłożyć 
płytę do ściany i z niewielką siłą docisnąć używając długiej łaty. 
Równość powierzchni zamocowanych płyt izolacyjnych można ko-
rygować do 20 min od ich przyklejenia przy użyciu długiej łaty. 
Wysoka wilgotność powietrza może powodować przyspieszenie 
wiązania CT 84.

 — W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach 
pogodowych np. podczas silnego wiatru, opadów należy bez-
względnie stosować osłony na rusztowaniach. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na osłonę narożników budynków, gdy prace są 
prowadzone podczas silnego wiatru.

 — Świeże zabrudzenia klejem należy zmywać za pomocą CERESIT 
PU CLEANER lub acetonu, a stwardniałą warstwę kleju można usu-
nąć tylko mechanicznie. 

 — Po usunięciu pojemnika z pistoletu należy oczyścić pistolet przy 
użyciu CERESIT PU CLEANER.

W przypadku klawiszowania płyt styropianowych.
 — W przypadku stwierdzenia głuchego odgłosu podczas czyszcze-
nia lub osłuchania elewacji miejscowe podklejenie płyt termoizo-
lacyjnych należy wykonać poprzez punktowe przebicie wyprawy 
elewacyjnej oraz warstwy termoizolacji i wstrzykniecie kleju CT84.

W systemie Ceresit Ceretherm Reno – Ocieplenie na ocie-
plenie.

 — Po uprzednim oczyszczeniu podłoża np. koncentratem do usuwa-
nia zanieczyszczeń Ceresit CT 98 płyty styropianowe należy przy-
klejać na istniejące ocieplenie tak jak w przypadku standardowego 
systemu ociepleń Ceresit Ceretherm

UWAGA
Ceresit CT 84 zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy sto-
sować ochronne okulary i rękawice. W czasie pracy nie palić i nie 
spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwartego ognia czy 
żaru, z powodu zawartego w opakowaniu palnego gazu.
W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprężony, palny gaz, 
dlatego należy go chronić przed nagrzaniem powyżej temperatury 
+50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia. Po-
jemnik z klejem należy przewozić w bagażniku samochodu – nigdy 
w kabinie pasażera. Chronić przed dziećmi. Właściwości użytkowe 
podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwo-
ści Użytkowych.

ZALECENIA
Należy stosować płyty ze styropianu, które spełniają wymagania zło-
żonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 
13163. 
Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB  
Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) 
z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkar-
skich.

SKŁADOWANIE
Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłodnych 
i suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Okres przydatności 
do użycia: 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie 
pojemnika.

OPAKOWANIA
Pojemnik 850 ml.

DANE TECHNICZNE
Temperatura stosowania: od -10°C do +40°C

Wilgotność stosowania: nawet powyżej 90%

Czas powierzchniowego 
przesychania:

ok. 10 min

Czas twardnienia: ok. 2 godz.

Współczynnik przewodności 
cieplnej:

λ – 0,040 W/mk

Przyczepność:

–do betonu   ≥ 0,3 MPa
–do styropianu  ≥ 0,15 MPa 

 rozerwanie w warstwie styropianu)
–do wełny mineralnej                       ≥ 0,08 MPa
–do cegły ceramicznej  ≥ 0,30 MPa
–do betonu komórkowego  ≥ 0,15 

MPa
–do płyty OSB  ≥ 0,30 MPa
–do szkła   ≥ 0,30 MPa
–do blachy: 

 - ocynkowanej  ≥ 0,10 MPa
 - powlekanej powłoką  
poliestrową SP25  ≥ 0,20 MPa

–do płyty GK  ≥ 0,10 MPa
–do styropianu XPS  ≥ 0,20 MPa
–do powłoki bitumicznej ≥ 0,25 MPa
–do drewna  ≥ 1,0 MPa
międzywarstwowa w układzie:
–EPS–CT 84–EPS  ≥ 0,08 MPa

Reakcja na ogień:

 – klasa B–s1, d0 w systemach: 
Ceresit Ceretherm Popular 
Ceresit Ceretherm Classic 
Ceresit Ceretherm Premium

wg. PN-EN 13501-1



Wydajność opakowania:
 – w systemach ociepleń około 10 m2

 – przy termoizolacji fundamentów około 14 m2

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

System 
Ceresit 
Ceretherm

Popular Classic Premium

ETA 08/0309 09/0014 08/0308

Certyfikat 1488-CPR-0382/Z 1488-CPR-0439/Z 1488-CPR-0363/Z

DWU 00426 00420  00428

 – Krajową Ocenę Techniczną w systemie:
System 
Ceresit 
Ceretherm

Reno

KOT ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1

Certyfikat 020-UWB-0895/Z

KDWU 00444

 – Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-8372 + Aneksy 
oraz Deklarację Zgodności nr 00556

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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