
 

CE 33 
 

Spalvotas glaistas siauroms siūlėms 
 
 

Cementinis mišinys, naudojamas užglaistyti siūlėms, kurių plotis iki 8 mm.  
 

 

SAVYBĖS 

 gaminamas 20 spalvų 
 ypač lygus paviršius 
 atsparus vandeniui  
 atsparus šalčiui 
 paprastas naudoti 

PANAUDOJIMAS 

Mišinys Ceresit CE 33 naudojamas siūlėms užglaistyti tarp kera-
minių, stiklo, akmens (išskyrus marmurą) plytelių, tvirtinamų ant 
nesideformuojančių pagrindų. Šis glaistas naudojamas pastatų 
viduje ir išorėje. Ceresit CE 33 mišinys yra atsparus vandeniui ir 
veikiamas drėgmės išsaugo savo mechanines savybes, tačiau tai 
nereiškia, kad jis nepraleidžia vandens. Praktiniais sumetimais 
siūlėms tarp plytelių glaistyti grindų dangose ir pastatų išorėje pa-
tariama naudoti pilkos spalvos glaistą. 
CE 33 atitinka normos EN 13888:2009 CG2 A klasės reikalavi-
mus (aukštų parametrų su didesniu atsparumu dėvėjimuisi). 
Jei siūlės tarp plytelių yra nuo 8 iki 20 mm, reikia naudoti pla-
čioms siūlėms tinkamą Ceresit CE 35 glaistą. Užpildant plačias 
siūles tarp plytelių, klijuojamų ant besideformuojančių pagrindų 
(šildomųjų grindų, terasų, balkonų), reikia naudoti mišinį Ceresit 
CE 43 Grand’Elit. 
Marmurui glaistyti reikia naudoti mišinį Ceresit CE 40 Aquastatic. 
Atsparumas vandeniui ir chemikalų poveikiui užtikrinamas naudo-
jant glaistą Ceresit CE 44 arba CE 79 UltraPox Color. Deforma-
cinius plyšius tarp plytelių, plyšius sienų briaunose, sienų ir grin-
dų sandūros vietose bei prie sanitarinių įrenginių reikia užpildyti 
sanitariniu silikonu Ceresit CS 25 MicroProtect, marmuro atveju – 
Ceresit CS 29. 

 PAGRINDO PARUOŠIMAS 

Nuvalykite plytelių kraštus. Siūles glaistyti galima tik plytelių tvirti-
namajai medžiagai sukietėjus ir išdžiuvus. Iš anksto patikrinkite, 
ar mišinys CE 33 netepa plytelių paviršiaus ir ar  nepalieka neiš-
valomų dėmių. Nuvalytus plytelių kraštus suvilgykite drėgna 
kempine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARBO EIGA 

Į pamatuotą švaraus šalto vandens kiekį suberkite CE 33 mišinį ir 
maišykite tol, kol gausis vienalytė masė be grumstų. Nenaudokite 
rūdijančių įrankių ir indų. Gumine mentele mišinio kruopščiai 
įspauskite į siūles tarp plytelių. Medžiagai šiek tiek pradžiuvus, 
perteklių surinkite drėgna kempine. Ją dažnai plaukite. Jeigu siū-
lės džiūva pernelyg greitai, jas reikia sudrėkinti šiek tiek drėgna 
kempine. Išdžiuvusias apnašas valykite sausa šluoste.   

DĖMESIO 

Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo 
temperatūra yra nuo +5 iki +25 °C. 
Visi duomenys pateikti esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santy-
kiniam oro drėgniui. Esant kitokioms sąlygoms, būtina atsižvelgti į 
ilgesnę arba trumpesnę medžiagos kietėjimo ir džiūvimo trukmę.  
Išmaišius mišinį su didesniu kiekiu vandens negu nurodoma, siū-
lės gali trūkinėti, be to, gali sumažėti jų atsparumas. Drėgnas pa-
grindas, nevienodas vandens dozavimas ir skirtingos džiūvimo 
sąlygos gali turėti įtakos siūlių spalvos atspalviams. 
Tam, kad nesiskirtų spalva, vienoje patalpoje reikia naudoti CE 
33, turintį tą patį pagaminimo numerį, kuris užrašytas ant kiekvie-
nos pakuotės, lipdukas.   
CE 33 sudėtyje yra cemento. Sumaišytas su vandeniu, mišinys 
pasižymi šarminėmis savybėmis. Saugoti odą ir akis. Medžiagos 
patekus į akis, praskalauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  

Atitinka normą EN 13888 CG2 A            



 

Chromo VI kiekis – mažiau kaip 2 ppm gaminio galiojimo laiko-
tarpiu. 

REKOMENDACIJOS 

Šviežias siūles reikia saugoti nuo lietaus, rasos bei žemesnės nei 
+5 °C temperatūros tol, kol siūlės visiškai sukietės ir išdžius.   
Šiame techniniame aprašyme nurodomos gaminio pritaikymo sri-
tys ir rekomenduojami darbų atlikimo būdai, tačiau jis negali pa-
keisti profesinio darbininko pasiruošimo. Be visų pateiktų reko-
mendacijų, darbus reikia atlikti laikantis darbo saugos bei higie-
nos taisyklių ir bendrųjų statybos darbų principų. Gamintojas ga-
rantuoja gaminio kokybę, tačiau neatsako už pasekmes, kilusias 
dėl gaminio naudojimo kitomis sąlygomis ar kitais tikslais. Kilus 
abejonių, būtina atlikti gaminio naudojimo bandymus. Išleidus šį 
aprašymą, visi ankstesni netenka galios.  

SANDĖLIAVIMAS 

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandėliuojant ant padėklų 
sausomis sąlygomis, originaliose, nepažeistose pakuotėse.  

PAKUOTĖ 

Maišai po 2 kg, 5 kg,  25 kg 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Sudėtis: cemento su mineraliniais priedais ir polimeriniais modifi-
katoriais mišinys 
____________________________________________________ 
 Piltinis tankis:                                              mažd. 1,1 kg/dm3 

________________________________________________________________________________ 

Maišymo proporcijos: 
                                              mažd. 0,6 l vandens su 2 kg mišinio 
                                              mažd. 1,5 l vandens su 5 kg mišinio 
                                             mažd. 7,5 l vandens su 25 kg mišinio 
____________________________________________________ 
Naudoti, kai temperatūra:                                  nuo +5 iki +25 °C 
____________________________________________________ 
Sunaudojimo laikas:                                                        iki 90 min. 
____________________________________________________ 
Vaikščioti galima:                                                             po 24 val. 
____________________________________________________ 
Atsparumas trynimui (pagal normą EN13888):           < 1000 mm3    

_______________________________________________________________________________ 

Atsparumas lenkimui (pagal normą EN13888): 
sausomis sąlygomis:                                                      2,5 MPa 
po atšaldymo ir atšildymo ciklų:                                      2,5 MPa 
____________________________________________________ 
Atsparumas spaudimui (pagal normą EN13888): 
sausomis sąlygomis:                                                        15 MPa 
po atšaldymo ir atšildymo ciklų:                                       15 MPa 
____________________________________________________ 
Leidžiama eksploatuoti, kai temperatūra:        nuo –30 iki +70 °C 
____________________________________________________ 
Susitraukimas (pagal normą EN13888):                         < 3 mm/m 
____________________________________________________ 
Vandens įgeriamumas (pagal normą EN13888): 
po 30 min.:                                                                            ≤ 5  g   
po 240 min.:                                                                         ≤ 10  g 
____________________________________________________ 

Orientacinis sunaudojimas esant tipiniam  
plytelių storiui:  
 

Plytelių dydis, cm Siūlių plotis, mm Sunaudojimas, 
kg/m2 

5 x 5 2 0,5 
5 x 5 3 0,7 

10 x 10 2 0,4 
15 x 15 3 0,4 
10 x 20 3 0,4 

 


