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tehnični list

CEMENTNI 
ESTRIH–CE
inDUstRiJsKO PRiPRAVlJenA 
sUhA BetOnsKA MeŠAniCA

OPIS IZDELKA:
Cementni estrih–CE je industrijsko pripravljena suha 
mešanica portland cementnega klinkerja in 
grobega peska 0–4 mm, za ročno ali strojno obdelavo, 
z dodatki za poboljšanje obdelovalnih lastnosti.
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SESTAVA:
Cement, grobi pesek 0–4 mm, dodatki.

PRIPRAVA ESTRIHA:  
Cementni estrih–CE pripravljamo v prostopadnem
ali prisilnem mešalcu. na 25 kg mešanice dodamo 1,5–2,0 l 
zmesne vode. Mešamo do primerne omočenosti estriha. 

PRIPRAVA PODLAGE:
Podlaga mora biti pred gradnjo očiščena, 
po potrebi prednamazana.

POSTOPEK VGRADNJE:
Vgradnja in nega Cementnega estriha–CE  je enaka 
zahtevam in postopkom vgradnje ostalih betonov ali 
estrihov. Dela je potrebno izvajati v skladu z navodili in 
gradbenimi normativi.  

OPOZORILO:
Cementnega estriha–CE ne vgrajujemo ob neprimernih 
vremenskih pogojih, ki bi kakorkoli negativno vplivali na 
kakovost izvedenih del. Za nepravilno izvedbo ali kvaliteto 
del ne odgovarjamo. Delamo pri temperaturi nad 5°C.

PORABA:
Za 10 mm nanos od 20 do 22 kg/m².

ROK UPORABE:
Ob primernem skladiščenju v pokritem prostoru 
6 mesecev od datuma polnjenja, vtisnjenega na embalaži.

NAVODILA IN OBVESTILA GLEDE VARNOSTI
Vsebuje

Proizvaja: GRADBeni MAteRiAli d.o.o., Žerjav 80, 
2393 črna na Koroškem, slovenija, +386(0)2 87 00 131 

Cementni klinker, dodatki

H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – lahko povzroči alergijski odziv kože.
P102 – hraniti zunaj dosega otrok.
P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P305 + P351 + P338  – Pri stiku z očmi 
previdno izpirajte z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate 
in če lahko to storite brez težav. 
nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 – če draženje oči ne preneha 
poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302 + P352 – Pri stiku z kožo umiti z 
veliko mila in vode.
P280 – nositi zaščitne rokavice/zaščitno 
obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.




