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• Pevná a zosilená štruktúra
• Odolnosť proti nárazu a vzniku trhlín
• Vynikajúca flexibilita
• Výborné aplikačné vlastnosti
• Trvanlivý systém ETICS odolný  

proti poveternostným vplyvom

Viditeľné vlákna 
pre pevnosť 
a flexibilitu

www.ceresit.sk
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Lepidlá na obklady a dlažby

CM 11 PLUS CERAMIC & GRES
Šedé cementové lepidlo so zvýšeným obsahom prísad určené na lepenie obkladov a dlažieb aj so zní-
ženou nasiakavosťou (gres a pod.) na stabilných, nasiakavých podkladoch. Je vhodné na lepenie 
črepových keramických, ako aj gresových (len v interiéri) obkladov a dlažieb s veľkosťou jednej strany 
až 60 cm a celkovou plochou max. 0,25 m², dosky, betónových platní, prírodného kameňa (okrem 
mramoru a mozaiky), na stabilných a stálych podkladoch.

Spotreba 3,4 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 12004

CM 14 ELASTIC UNIVERSAL
Univerzálne lepidlo určené na lepenie nenasiakavej (gresovej) a keramickej dlažby, cementových 
dosiek a obkladov z umelého i prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie v interiéri i exteriéri 
a na lepenie na kritických podkladoch. Lepidlo može byť použité pre oblasti zaťažené vlhkosťou a na 
podlahové vykurovanie. Je odporúčané na podlahy so zvýšeným funkčným zaťažením ako v nákup-
ných centrách či na schodiskách.

Spotreba 2,6 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vrece

CM 12 EXPRESS ELASTIC FLOOR
Expresné lepidlo na lepenie dlažby. Umožňuje rýchly postup prác, škárovateľné už po 3 hodinách. 
Na lepenie nenasiakavých (gresových) a keramických dlažieb až do veľkosti 80 cm, mozaiky a prírod-
ného kameňa nenáchylného na prefarbenie. Odporúča sa pre obytné budovy, vstupné priestory, haly, 
chodby, školy, kancelárie, reštaurácie atď. 

Spotreba 2,8 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vrece

CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL
Rýchloschnúce lepidlo s dlhou otvorenou dobou, pochôdzne a škárovateľné po 3 hodinách. Na lepenie 
obkladov a dlažby z keramiky, dosiek z betónu a prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie 
na stabilných i kritických podkladoch ako sú vykurované podlahy, schodiská, balkóny, terasy. Vhodné 
na použitie v interiéri i exteriéri, na malé i veľké formáty dlažieb do 1 m² vo verejných a komerčných 
budovách. 

Spotreba 2,7 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vrece

CM 14 WHITE NATURAL STONES – UNIVERSAL
Biele lepidlo určené na lepenie mramoru, žuly, pieskovca, travertínu, zlepenca, svetlo zafarbeného 
vápenca a iných hrubozrnných, farebne stálych kamenných obkladov. Je tiež vhodné na lepenie kera-
mických a gresových obkladov, glazovaných keramických obkladov a terakoty, rovnako tak i všetkých 
typov mozaiky, vrátane skla a keramiky. Vhodné na terasy, balkóny, schodiská, vykurované podlahy, 
fasády, OSB a na existujúce keramické obklady a dlažby (iba v interiéri). Je tiež vhodné na použitie 
v miestach so silnou prevádzkou a vysokým prevádzkovým zaťažením, ako sú komunikačné priestory, 
chodby, školy, supermarkety, obchody, reštaurácie atď.

Spotreba 3,5 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vrece

NOVINKA
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Vami preverené lepidlo CM 12 Plus sa teraz stáva CM 14:

• Prémiové polyméry zaručujú skvelú  
 plastickú konzistenciu
• Dlhšia otvorená doba umožňuje bezpečnú aplikáciu
• CM 14 je k dispozícii v šedej a bielej farbe  
 a taktiež v Express variante

CM 14 – nové meno,
lepšia spracovateľnosť

NOVINKA
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Lepidlá na obklady a dlažby

Spotreba 2,4 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 12004

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE
Šedé, pružné cementové lepidlo s vysokým obsahom MC-polymérových zušľachťujúcich prísad určené 
najmä na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb, gresových obkladov a dlažieb s plochou 
nad 1 m², betónových platní, prírodného kameňa (okrem mramoru) na stabilných aj kritických pod-
kladoch, v exteriéri a interiéri. Má variabilnú konzistenciu a je určené na lepenie do hrubého lôžka 
(max. hrúbka lôžka 20 mm po stlačení) v priestoroch s veľkým mechanickým zaťažením. Vhodné aj 
na kritické podklady. Odporúčame do priestorov so zvýšeným vlhkostným režimom, napr. priemyselné 
kuchyne, verejné sprchy a pod. 

EASY FIX
Biele disperzné lepidlo ihneď pripravené na použitie. Vhodné na obklady a dlažby v interiéri. Ideálne 
na jednoduché obkladanie v kuchyniach a kúpeľniach. Protisklzové vlastnosti na jednoduchú aplikáciu 
na stenách. Nevhodné na použitie v exteriéri. Stačí otvoriť nádobu, ľahko premiešať a začať pracovať 
– bez tvorby prachu pri miešaní.

Spotreba 1,7 – 2,7 kg/m² v závislosti od  rovnosti 
podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažby

Balenie 15 kg plastová nádoba

CM 17 SUPER FLEXIBLE
Pružné lepidlo so zvýšenou počiatočnou, ale aj trvalou prídržnosťou a elasticitou. Na lepenie črepových 
keramických, ako aj gresových obkladov a dlažieb s rozmermi max. 100x100 cm, betónových platní, 
prírodného kameňa (okrem svetlého mramoru a svetlých polopriesvitných kameňov), na stabilných 
a stálych podkladoch. Lepidlo je určené aj na lepenie na kritické podklady. Vhodné na lepenie v interiéri 
a exteriéri.Dostupné i v bezprašnej verzii StopDust.

Spotreba 2,7 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 12004

CM 16 FLEXIBLE
Pružné lepidlo so zvýšenou počiatočnou, ale aj trvalou prídržnosťou a elasticitou. Je určené na ten-
kovrstvové lepenie (max. hrúbka lôžka 5 mm po stlačení) v priestoroch so stredným až veľkým 
mechanickým zaťažením. Vhodné na lepenie črepových keramických, ako aj gresových obkladov a dla-
žieb s rozmermi max. 80x80 cm, dosiek z betónu a prírodného kameňa, ale aj na lepenie na kritické 
podklady. Vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, ideálne na balkóny, terasy a schodištia. 
Pre interiér i exteriér.

Spotreba 2,6 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 12004



7

Lepidlá na obklady a dlažby

ZK
Šedé cementové lepidlo určené na lepenie obkladov a dlažieb s rozmermi max. 30x30 cm, betónových 
platní a pod. na nasiakavých stabilných podkladoch. Je určené na tenkovrstvové lepenie (max. hrúbka 
lôžka 5 mm po stlačení).

Spotreba cca 3,4 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 12004

ZX
Šedé flexibilné cementové lepidlo so zvýšeným obsahom prísad určené na lepenie obkladov a dlažieb 
aj so zníženou nasiakavosťou (gres a pod.), betónových platní, prírodného kameňa (okrem mramoru) 
na stabilných, ale aj kritických podkladoch v exteriéri a interiéri.

Spotreba cca 2,6 kg/m² lepidla na obklad do 25 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 12004

CM 77 ULTRAFLEX
Vysoko flexibilné lepidlo s patentovanou technológiou FlexTec® na lepenie obkladov a dlažieb z ke-
ramiky, skla, kameňa a ďalších materiálov na kritických podkladoch. Je vhodné aj na lepenie tvrde-
ných obkladových dosiek, tepelne a zvukovo izolačných dosiek, dekoračných a sendvičových dosiek 
z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Vďaka patentovanej receptúre FlexTec® 
vytvára lepidlo mimoriadne elastické a trvalé spojenie so všetkými kritickými podkladmi, a preto je 
vhodné aj na dynamicky namáhané podklady.

Spotreba 1,5 – 3,4 kg/m² závisí od rovnosti podkladu, 
veľkosti a druhu obkladov a dlažieb

Balenie 8 kg plastová nádobaEN 12004
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Cementové škárovacie hmoty

CE 33 COMFORT
Cementová škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry so šírkou  
do 8 mm. Pre interiér i exteriér. Ideálne hladká. Vodeodolná a mrazuvzdorná.

Spotreba 0,4 kg/m² na obklad 10x20 cm
Balenie 2 kg; 5 kg plastové vrece, 

25 kg papierové vreceEN 13888

CE 40 AQUASTATIC
Flexibilná škárovacia hmota na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky vr. gresovej, skla, mozaiky, 
prírodného kameňa, mramoru (nenáchylného na prefarbenie) na stenách a podlahách. Ideálna na pou-
žitie v kúpeľniach, sprchách, kuchyniach, na balkónoch a terasách. Inovatívna polymérová technológia 
Silica Active zaručuje: optimálny čas vytvrdzovania v prípade gresových aj keramických dlažieb, 
vysokú odolnosť proti vzniku trhlín a poškriabaniu a zároveň dokonalú stálosť a intenzitu farieb 
bez výkvetov. Zvýšená odolnosť proti poškriabaniu a vzniku prasklín zaručí dlhodobú životnosť škáry 
a v spojení technológiou Color Perfect zabezpečuje trvalú farebnosť, dlhoročnú vysokú kvalitu a do-
konalý vzhľad škárovacej malty. Vďaka minimálnej nasiakavosti (efekt Aquastatic) zostávajú kvapky 
na povrchu škáry a nevsakujú do jej štruktúry, čo zvyšuje odolnosť proti plesniam.

Spotreba cca 0,4 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
Pochôdzne po cca 6 hod.
Balenie 2 kg a 5 kg plastové nádobyEN 13888

CE 43 GRAND’ELIT
Flexibilná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou. Je určená na škáro-
vanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla a kameniny (okrem prírodného kameňa náchylného na pre-
farbenie a mramoru), na stenách a podlahách, v interiéri i exteriéri. Na šírku škár do 20 mm. Vďaka 
MicroProtect formule je škárovacia hmota odolná proti nečistotám, hubám a plesniam a vhodne do-
pĺňa estetický vzhľad obkladov a dlažieb. Vďaka vysokému stupňu hydrofobizácie (efekt aquastatic) 
kvapky vody na povrchu škáry ostávajú vo forme perličiek a nevsakujú do štruktúry škáry, čo zvyšuje 
odolnosť škár proti vode. Ideálna na balkóny, terasy, schodiská a bazény. Vďaka označeniu Resistant 
je taktiež vhodná pre oblasti so zvýšeným chemickým a mechanickým zaťažením.

Spotreba cca 0,6 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
Balenie 5 kg plastová nádoba a 25 kg papierové vreceEN 13888

Spotreba 0,6 kg/m² na obklad 10x20 cm
Balenie 25 kg papierové vreceEN 13888

CE 35 SUPER
Cementová škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na šírku škár 
od 4 do 15 mm. Pre interiér i exteriér.



Viac farieb do života s prémiovými 
škárovacími hmotami

Nová Ceresit CE 40 Aquastatic PREMIUM 
FLEX FUGA s Color Perfect zložením

a Silica Activ technológiou

www.ceresit.sk
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Epoxidové škárovacie hmoty

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL
Dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb s požia-
davkou na trvalú chemickú a mechanickú odolnosť. Na šírku škár 1–15 mm. Vhodná na keramické 
prvky, obklady a dlažby z kameňa (prírodného aj umelého), porcelánové prvky, kyselinám odolné 
keramické prvky atď.  Pre exteriér aj interiér, aj do trvalo mokrých priestorov.

Spotreba 0,93 kg/m² na obklad 20x20 cm
Balenie 5 kg plastová nádoba

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM
Dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, mozaiky 
so škárou 1–15 mm v  priestoroch ako sú napr.: obytné, verejné, priemyselné priestory, kúpeľne, 
sprchy, bazény, sauny, parné kúpele, podklady s podlahovým vykurovaním, terasy, balkóny. Vhodná 
pre styk s potravinami.

Spotreba 0,93 kg/m² na obklad 20x20 cm
Balenie 2,5 kg plastová nádoba

CE 51 EPOXYCLEAN
Špeciálny čistič na odstránenie škvŕn, zvyškov a znečistenia od epoxidových škárovacích hmôt 
zo všetkých typov keramických obkladov a prírodných kameňov. Dá sa použiť na čistenie aplikačného 
náradia a nástrojov pri spracovaní epoxidov. Prostriedok Ceresit CE 51 zriedený (30% vody) je účinný 
na efektívne odstránenie vosku, mastných zvyškov a usadených organických nečistôt nahromadených 
v priebehu času zo všetkých kritických povrchov. Odstraňuje nečistoty, ktoré zostali v póroch materiálu.

Výdatnosť cca 10 –15 m²/l
Odporúčaná doba pôsobenia cca 10 –15 min. 
Balenie 1 l plastová fľaša easy application

and cleaning indoor

10 –15
 m2/l

coverage

CE 52 SILVER DUST, CE 53 SILVER GLOW, 
CE 54 GOLD, CE 55 NEON EPOXY GLITTERS
Dekoratívne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmotu CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu. Ak sú 
do dvojzložkovej epoxidovej škárovacej hmoty pridané prísady, škárovacia hmota vytvorí špeciálny 
trblietavý efekt, bez toho, aby stratila svoje hlavné vlastnosti alebo základnú farbu.

Balenie Igelitový sáčok:
Ceresit CE 55 Neon – 200 g
Ceresit CE 52 Silver Dust – 75 g
Ceresit CE 53 Silver Glow – 75 g
Ceresit CE 54 Gold – 75 g
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Jednoduché a odolné
Revolúcia v škárovacích hmotách

• Jednoduché miešanie a aplikácia
• Vysoká pevnosť a odolnosť
• Dokonalá stálosť a intenzita farieb

Nové epoxidové škárovacie hmoty Ceresit: riešenie 3 v 1

NOVIN
KA
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Vzorkovník škárovacích hmôt

Upozornenie: Vzhľadom na možnosti tlače, sú farby uvedené v tejto tabuľke len orientačné. 
Odporúčame nahliadnuť do aktuálneho vzorkovníka škárovacích hmôt a silikónov Ceresit. * Použitie iba v interiéri

KÓD FARBY CE 33
Comfort

CE 35
Super

CE 40
Aquastatic

CE 43
Grand´Elit

CS 25
Sanitary

2 kg, 5 kg, 25 kg 25 kg 2 kg, 5 kg 5 kg, 25 kg 280 ml

Transparentná

01  Biela

03  Carrara

04  Silver

07  Šedá

10  Manhattan

12  Cementgrey

13  Anthracite  

14  Platinum

16  Graphite

18  Coal

22  Melba

25  Sahara

28  Cream

31  Rosa

37  Chili

39  Pergamon

40  Jasmine

41  Natura

43  Bahama

44  Toffi

46  Caramel

47  Siena

49  Clinker

52  Cocoa

55  Terra

58  Chocolate

59  Brown

64  Mint

67  Kiwi

70  Amazon

79  Crocus

80  Sky

88  Ocean

90  Lila

102  Marble White

111  Iron Grey

145  Almondtree Brown

191  Night Glow

195  Ice Glow

199  Luminous Light*  
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CT 7 UNIVERSAL Univerzálny penetračný náter
Vhodný na ošetrenie nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkla-
dov a dlažieb, tepelno-izolačných dosiek, pred maľovaním, tapetovaním či stierkovaním. Je určený 
na použitie na všetky nasiakavé podklady, ako sú betón, tradičné cementové a vápenno-cementové 
omietky či pórobetón.

Spotreba od 0,1 do 0,5 l/m² v závislosti  
od nasiakavosti podkladu

Balenie 1 l a 5 l plastová nádoba

Penetračné nátery pod obklady a dlažby

CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter
Hĺbkový penetračný náter na ošetrenie nasiakavých podkladov pred lepením obkladových materiálov, 
nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Penetračný náter účinkuje hĺbkovo na hornej 
hrane danej konštrukcie, zvyšuje jej pevnosť a znižuje nasiakavosť.

Spotreba od 0,1 do 0,5 l/m² v závislosti  
od nasiakavosti podkladu

Balenie 2 l, 5 l a 10 l plastové nádobypod tepelnú
izoláciu

pod nivelizačné
stierky

aplik

ácia
 o

bk
la

d
ov

 a
 d

la
žie

b na cementové a vápenno-cem
entové podklady

15
min.

LEN

ZRÝCHLITE
VAŠU PRÁCU!

pod tapety
a nátery

pod keramické obklady
a dlažby

nanášanie štetcom 
alebo valčekom

vnútorné a vonkajšie
použitie

nanášanie štetcom 
alebo valčekom

H
2
0

hĺbkovo
penetrujúci

vnútorné a vonkajšie
použitie

pod keramické
obklady na minerálnych

podkladoch

CN 94 CONCENTRATE Špeciálny penetračný náter
Špeciálny penetračný náter na ošetrenie nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pred lepením ob-
kladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Náter spevňuje povrch 
podkladu, obmedzuje jeho nasiakavosť a zvyšuje prídržnosť ďalších vrstiev.

Spotreba 30 – 120 g/m² podľa  
spôsobu použitia

Balenie 1 l a 5 l plastové nádobyvnútorné aj vonkajšie 
použitie

pod samonivelizačné 
stierky

na OSB dosky
na nenasiakavé 

podklady obklad na obklad koncentrát

CT 19 SUPERGRIP Kontaktná penetrácia
Rýchly špeciálny penetračný náter na ošetrenie nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pod podla-
hové vyrovnávacie stierky, lepidlá na obklady z keramiky a kameňa alebo pod hydroizolačné stierky. 
Na použitie na kritických podkladoch v interiéri aj exteriéri. Pri použití v interiéri vhodný aj na použitie 
na podklady s ťažko odstrániteľnými zvyškami lepidiel či náterov.

Spotreba 100 – 300 g/m² v závislosti  
od nasiakavosti podkladu

Balenie 1 kg, 5 kg a 10 kg plastová nádobacriticalheated floors tile-on-tile

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas
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Hydroizolácie pod obklady a dlažby

CL 51 EXPRESS 1-K Jednozložková hydroizolácia
Určená na povrchové bezšvové izolovanie podkladov pred lepením keramických obkladov a dlažieb 
v interiéri. Na izolovanie omietok a poterov (aj s podlahovým vykurovaním) v bytovej výstavbe, 
na miestach zaťažených vlhkosťou: v kúpeľniach, sprchách, toaletách a kuchyniach. Materiál je priamo 
pripravený na spracovanie.

Spotreba 1,1 kg/m² (2 vrstvy)
Balenie 2 kg, 5 kg a 15 kg plastová nádobaheated floorshumid areas

easy
workability

time
saving

CL 152/252 Izolačný pás
Určený na vodotesné premostenie dilatačných a prechodových škár v spojení s izolačnými stierkami 
Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramickými obkladmi a dlažbami. Vystužuje izolačné vrstvy 
a v spojení s nimi dokonale izoluje podklad. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri, na podlahy aj 
steny v kúpeľniach a sprchách, na balkónoch a terasách.

Balenie 10 m, 20 m a 50 m rolkybalconies
and patiosoutdoor terraces humid areas critical

CL 50 EXPRESS 2-K Dvojzložková hydroizolácia
Je určená na izoláciu podkladu proti vode a vlhkosti pred lepením obkladov, dlažieb z keramiky a prí-
rodného kameňa v interiéri, ako aj v exteriéri. Je odporúčaná pre oblasti trvale či občasne namáhané 
vlhkosťou, ako sú bazény, terasy, balkóny, verejné sprchy, toalety či veľkokapacitné kuchyne a priesto-
ry s odtokovými prvkami v podlahe. Vďaka rýchlemu vytvrdnutiu CL 50 na vopred pripravených podkla-
doch je možné pristúpiť k lepeniu obkladov a dlažieb ešte v ten istý deň.

Spotreba cca 2,3 kg/m² (dve vrstvy), v závislosti  
od typu podkladu

Balenie 12,5 kg plastová nádobatiling possible
after 5 hourscritical

3,8 m2

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CL 69 ULTRA-DICHT Utesňovacia a oddeľovacia podložka
Na izolovanie podkladov pred lepením a kladením keramických obkladov a dlažieb na kritických pod-
kladoch v miestach zaťažených vlhkosťou, ako sú kúpeľne, sprchy, bazény, balkóny a tam, kde sa 
do budúcna uvažuje o zmene krytiny. V tomto prípade podložka dokonale izoluje, chráni podklad, ale  
napriek tomu umožňuje bezproblémové odstránenie nalepených obkladov a dlažieb. V interiéri  
je vhodná na steny aj podlahy, v exteriéri len na podlahy.

Balenie 30 m rolka šírky 1,0 mcriticalhumid areas time
saving

balconies
and patiosoutdoor terraces
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Doplnkové produkty

CC 81 Kontaktná emulzia
Emulzia zo syntetických živíc na zvýšenie priľnavosti na opravné hmoty, omietky, vyrovnávacie stierky, 
betónové potery a na vytvorenie kontaktného spojovacieho mostíka. Hmoty s pridaním CC 81 môžu 
byť pridané v interiéri aj exteriéri.

Spotreba 0,02 – 0,125 l/m² (podľa použitia)
Balenie 2 kg, 5 kg a 10 kg plastový kanistereasy

workabilityoutdoor

RENOFUGE Obnovovač škár
Je ideálny na obnovenie vzhľadu úzkych starých a vyblednutých škár medzi keramickými obkladmi 
a dlažbami. Takto ošetrené plochy opäť získajú estetický vzhľad. Použitie je možné na stenách aj 
podlahách.

humid areas

Výdatnosť 60 m (pri šírke škáry 2 mm)
Balenie 7 ml plastová tuba

CT 10 Silikónová impregnácia na škáry i dlažby
Transparentná impregnácia na izoláciu a utesnenie škár i obkladov a dlažieb na balkónoch a terasách, 
v kúpeľniach a v sprchách. Vhodná na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Uzatvára porézny a popras-
kaný povrch škár, obkladov a dlažieb (max. šírka prasklín do 0,2 mm, ako napr. popraskaná glazúra 
a pod.). Zabraňuje znečisteniu a vzniku plesní.

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas humid areas

Výdatnosť od 0,15 do 0,25 l/m², v závislosti 
od nasiakavosti podkladu

Balenie 1 l plastová fľaša

Vyrovnávanie a sanácia podláh pod obklady a dlažby 

CN 68 Samonivelizačná hmota
Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm. Vhodná na podla-
hové vykurovanie, na podklady nezaťažené trvalou vlhkosťou.

Spotreba cca 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vreceeasy

workabilityheated floors

CN 68 GIPS Sadrová samonivelizačná hmota
Sadrová samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 20 mm.  
Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov, anhydritových poterov 
a ostatných minerálnych poterov. Slúži ako podklad pre lepenie PVC, kobercov, gumových krytín, 
keramickej dlažby alebo na pokládku plávajúcich podláh. Vhodná na podlahové vykurovanie a na 
použitie v suchom interiéri.

easy
workabilityheated floors

Spotreba cca 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece
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Vyrovnávanie a sanácia podláh pod obklady a dlažby 

CN 76 Samonivelizačná a vyrovnávacia hmota
Vyrovnávacia hmota na vyrovnávanie veľmi zaťažených podláh v rozsahu od 6 do 50 mm v interiéri 
a exteriéri. Je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. 
Môže sa použiť na vyrovnávanie podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva 
pod podlahy z keramiky. CN 76 môže byť použitá vo výrobných halách, skladoch, dielňach, garážach, 
nákladových rampách a pod.

Spotreba cca 1,6 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vreceheavy

traffichumid areas heated floors
easy

workability

Spotreba cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrsty
Balenie 30 kg papierové vrece

CN 82 Podlahová vyrovnávacia hmota
Podlahová hmota Ceresit CN 82 je určená na vytváranie podlahových konštrukcií v hrúbke od 10 do 80 
mm. Vyrovnávacia hmota zmiešaná s vodou má hutnú a plastickú konzistenciu, ktorá umožňuje vytvo-
renie spádu. Možno z nej vytvárať podlahy s výstužou alebo bez výstuže, v interiéri aj v exteriéri budov.

heated floorsheavy
traffic

easy
workability

balconies
and patiosoutdoor humid areas

Spotreba 2,0 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

CN 83 Rýchlotvrdnúca hmota
Rýchlotvrdnúca hmota na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom 
v interiéri a exteriéri. Na vyrovnanie silne zaťažených podláh v hrúbkach od 5 do 30 mm vo výrobných 
halách, dielňach, skladoch a pod. CN 83 je možné použiť i na opravy betónových prvkov, ako sú: 
schody, podmurovky, rampy, obrubníky a pod. Vyrovnávacia hmota vďaka svojej hutnej konzistencii 
umožňuje vytvorenie spádu.

heated floorsheavy
traffic

easy
workability

balconies
and patiosoutdoor humid areas

CN 87 Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota
Rýchlotvrdnúca cementová hmota na vyrovnanie podláh, na hrúbky vrstiev od 10 do 80 mm. Môže 
sa použiť v interiéri i exteriéri a na miestach zaťažených trvalou vlhkosťou. Poter vytvorený s CN 87 
môže slúžiť aj ako konečná povrchová úprava, môžu sa na ňu klásť keramické dlažby, parkety, živičné 
povlaky (vo forme náterov alebo stierok) a pod.

Spotreba 2,0 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vreceheated floorsheavy

traffic
easy

workability

balconies
and patiosoutdoor humid areas

CN 69 Samonivelizačná hmota
Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri budov v rozsahu od 1 do 10 mm. Je určená 
na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže byť použitá na vy-
rovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, 
pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr.: koberce, korok, PVC a pod. Vhodná na podla-
hové vykurovanie, na zaťaženie kolieskovými stoličkami a môže sa spracovať strojne.

easy
workabilityheated floors

Spotreba cca 1,6 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece
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Vyrovnávanie a sanácia podláh pod obklady a dlažby 

ZN Vyrovnávacia podlahová hmota
Vyrovnávacia podlahová hmota na vyrovnávanie podláh v rozsahu od 2 do 15 mm v interiéri. Môže sa 
použiť na vyrovnávanie podláh z betónu, cementových poterov (i poterov s podlahovým vykurovaním) 
a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr. koberce, korok, PVC a pod.

Spotreba cca 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy
Balenie 25 kg papierové vreceeasy

workabilityheated floors

CF 42 Epoxidový penetračný náter
Bezfarebný impregnačný a penetračný náter na cementové a betónové podklady. Pred aplikáciou 
epoxidovej podlahovej stierky CF 37, mált a živicových betónových zmesí na báze systému Ceresit 
CF 39 a aj pod rôzne epoxidové nátery, stierky atď. 

Spotreba - penetrovanie: cca 0,3 kg/m² 
- impregnovanie: 0,2 – 0,5 kg/m²

Balenie 15 kg plechová nádoba (zložka A + B)

CF 37 Epoxidová stierka na podlahy
Dvojzložková, epoxidová stierka na zhotovovanie trvalých a ľahko čistiteľných podláh v garážach, 
viacúrovňových parkoviskách, výrobných halách, skladoch, leteckých hangároch, skladoch soli, hnojív, 
mazív a pohonných hmôt. Používa sa aj ako vrchná vrstva bezškárových priemyselných podláh. Po vy-
tvrdnutí vytvorí estetický, ľahko umývateľný povrch odolný proti prevádzke prostriedkov so stredným 
zaťažením (skladové, vysokozdvižné vozíky).

Spotreba závisí od aplikácie
Balenie 20 kg plechová nádoba (zložka A + B)

CF 39 Epoxidový penetračný náter
Dvojzložkový epoxidový náter na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením. Dá sa použiť ako 
parozábrana u cementových poterov so zvyškovou vlhkosťou až do 6 CM % a u betónových podláh so 
zvyškovou vlhkosťou až do 7 CM%, ako bariéra na starých, existujúcich podkladov a liateho asfaltu 
pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel), ako ochrana pre podklady 
citlivé na pôsobenie vlhkosti ako sú magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené 
podklady. Na penetráciu špecifických podkladov ako je kameň, obklady a dlažba, liaty asfalt, kov atď.

Spotreba závisí od aplikácie
Balenie 20 kg plechová nádoba (zložka A + B)

CF 43 Epoxidový vrchný náter
Vodou riediteľný dvojzložkový epoxidový ochranný náter na minerálne povrchy, ako je betón, cemen-
tové potery, samonivelizačné hmoty a pod., v oblastiach so zvýšeným mechanickým a chemickým 
zaťažením. CF 43 vytvára vysoko odolnú, ľahko umývateľnú vrstvu a je vhodný najmä na použitie 
v garážach, skladoch a pod.

chemical
resistantoutdoor heavy

traffic

Spotreba cca 0,25 kg/m² na jednu vrstvu
Balenie 15 kg plastové nádoby (zložka A+B)

Epoxidové podlahy
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Základné nátery a penetrácie na podlahy

R 777 Disperzný penetračný náter
• na nasiakavé potery a betónové podlahy 
• viaže prebytočný prach  
• uzatvára póry v potere, a tým znižuje nasiakavosť  
• rýchle schnutie  
• mimoriadne výdatný

Spotreba - potery: riedené 1:1 - 100 g R 777 
  a 100 g vody /m²
- betón: cca 300 g/m²

Balenie 5 kg, 10 kg plastový kanister

R 766 Univerzálny rýchloschnúci penetračný náter
• na nasiakavé aj nenasiakavé podklady 
• vysokokoncentrovaný – vysoká výdatnosť  
• mnohostranne použiteľný  
• vhodný pod parkety  
• rýchloschnúci

Spotreba 
(koncentrát)

- nasiakavé podklady:
  cca 30 – 40 g/m² riedené 1:4
- betonóvé podlahy:
  cca 150 g/m² riedené 1:1
- nenasiakavé podklady: 
  cca 25 – 50 g/m² riedené 1:1

Balenie 5 kg, 10 kg plastový kanister

R 740 Polyuretánový rýchloschnúci penetračný náter
• na nasiakavé aj nenasiakavé podklady 
• univerzálne použitie  
• vysokoúčinný proti zvyškovej vlhkosti  
• zabraňuje prieniku zmäkčovadiel  
• vytvrdzuje už po 1 hodine

Spotreba - velúrový valček:
  80 – 120 g/m²/vrstva
- plyšový valček (z ovčej vlny):
  100 – 150 g/m²/vrstva

Balenie 12 kg plastový kanister

R 755 Epoxidový penetračný náter, parozábrana
• na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením 
• vysokoúčinný proti zvyškovej vlhkosti 
• vhodný na silne zaťažené podklady 
• vynikajúca priľnavosť 
• bariéra starých podkladov a liatych asfaltov pred priamym lepením elastickými lepidlami  
     (proti prieniku zmäkčovadiel) 
• ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti (tvrdé asfaltové a ďalšie lepidlá, magnezitové  
     a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené podklady)

Spotreba - jeden náter: cca 300 g/m²
- dvojnásobný náter: cca 600 g/m²

Balenie 7 kg, 21 kg plechová nádoba
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Samonivelizačné, stierkové a vyrovnávacie hmoty

AS 1 RAPID Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 1 – 20 mm v jednej pracovnej operácii 
• vytvára mimoriadne hladké povrchy  
• veľmi nízke vnútorné pnutie  
• vysoká výsledná pevnosť a odolnosť proti vzniku prasklín  
• vhodná na renovácie  
• samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba cca 1,6 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C40

F10
STN EN 13 813

DC Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii 
• vytvára mimoriadne hladké povrchy  
• veľmi nízke vnútorné pnutie  
• vysoká výsledná pevnosť  
• vhodná na použitie na existujúce podklady  
• samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C30

F7
STN EN 13 813

DG Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii 
• vytvára mimoriadne hladké povrchy  
• veľmi nízke vnútorné pnutie  
• veľmi dobrá schopnosť rozlievať sa  
• vhodná na podlahové vykurovanie  
• samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C25

F7
STN EN 13 813

DL Anhydritová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 2 – 15 mm v jednej pracovnej operácii 
• vytvára pevný a hladký povrch 
• vhodná na podlahové vykurovanie 
• samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C20

F6
STN EN 13 813

DX Cementová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 0,5 – 10 mm v jednej pracovnej operácii 
• vysoká pevnosť  
• rýchlotvrdnúca – pochôdzna už po 2 hodinách  
• oderuvzdorná  
• vhodná pod parkety  
• samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C30

F6
STN EN 13 813
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Samonivelizačné, stierkové a vyrovnávacie hmoty

XXL XPRESS Expresná bezprašná samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 0,5 – 20 mm v jednej pracovnej operácii 
• už po cca 90 min. je možné klásť podl. krytinu 
• výrazne znížené množstvo prachu pri miešaní, spracovaní a transporte 
• vynikajúca schopnosť rozlievať sa, čerpateľná 
• vytvára vysokokvalitné hladké povrchy, čo uľahčuje následné nanášanie a znižuje spotrebu lepidla 
• veľmi pevná v šmyku – vhodná aj pod drevené podlahy

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C50

F10
STN EN 13 813

RS 88 Renovačná vyrovnávacia hmota
• na stierkovanie a pristierkovanie na hrúbku vrstvy 1 – 100 mm v jednej pracovnej operácii 
• upraviteľná konzistencia na vyplňovanie otvorov, stierkovanie a pristierkovanie 
• na schody, podesty, otvory v potere a podlahe a veľké nerovnosti 
• veľmi rýchlo schnúca a tvrdnúca 
• umožňuje rýchle položenie krytiny 
• veľká pevnosť a nízke pnutie

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C35

F7
STN EN 13 813

Lepidlá na podlahové krytiny

K 188 E Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA
• na PVC a CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady 
• veľmi vysoká lepivosť 
• vynikajúce aj na ťažké a veľmi zaťažované krytiny vr. zaťaženia paletovými vozíkmi 
• veľmi nízka spotreba

Spotreba - valček: cca 200 g/m²
- ozubenie A1: cca 250 g/m²
- ozubenie A2: cca 280 g/m²
- ozubenie A3: cca 300 g/m²
- ozubenie A4: cca 220 g/m²

Balenie 5 kg, 13 kg plastové vedro

DH MAXI Cementová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii 
• rýchlo tuhnúca, obsahuje vlákna 
• vhodná na nasiakavé a nenasiakavé podklady 
• vhodná na podlahové vykurovanie 
• vhodná pod kolieskové stoličky 
• vhodná pod parkety

Spotreba cca 1,75 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C20

F5
STN EN 13 813

DA Cementová samonivelizačná podlahová hmota
• na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii 
• vytvára hladký a pevný povrch  
• samonivelizačná a čerpateľná

Spotreba cca 1,5 kg/m²/mm hr. vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

C20

F5
STN EN 13 813
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Lepidlá na podlahové krytiny

K 188 S Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV
• na PVC/CV podlahové krytiny na nasiakavých podkladoch 
• rýchla počiatočná lepivosť 
• veľmi dobrá roztierateľnosť 
• ekonomické pri spracovaní 
• obzvlášť vhodné na vinylové dielce (LVT) 

Spotreba - ozubenie A2: cca 300 g/m²
- ozubenie A3: cca 380 g/m²

Balenie 14 kg plastové vedro

K 188 Univerzálne disperzné lepidlo na PVC
• na PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady
• veľmi vysoká počiatočná aj konečná lepiaca sila
• veľmi nízka spotreba
• dobre odoláva zmäkčovadlám

Spotreba - ozubenie A2: cca 280 g/m²
- ozubenie A3: cca 300 g/m²
- ozubenie B1: cca 350 g/m²

Balenie 14 kg plastové vedro

K 150 Lepidlo vystužené vláknami
• na kaučukové a PVC (vr. LVT) krytiny na nasiakavé podklady
• veľká počiatočná lepivosť
• vysoká konečná pevnosť vďaka vystuženiu vláknami
• krátky čas odvetrania
• ideálne na vinylové dielce (LVT)
• veľmi dobrá spracovateľnosť
• nízka spotreba

Spotreba - ozubenie A2: cca 260 g/m²
- ozubenie B1: cca 360 g/m²

Balenie 14 kg plastové vedro

K 198 Disperzné lepidlo na PVC
• na PVC a CV krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady
• veľmi vysoká lepivosť
• vhodné na lepenie do mokrého lôžka, na adhézne a kontaktné lepenie
• vhodné aj na zvislé plochy

Spotreba - valček: cca 200 g/m²
- ozubenie A2: cca 300 g/m²
- ozubenie A3: cca 350 g/m²
- ozubenie A4: cca 150 g/m²
- ozubenie A5: cca 200 g/m²

Balenie 13 kg plastové vedro

UK 400 Univerzálne disperzné lepidlo
•na lepenie textilných a PVC/CV podlahových krytín na nasiakavé podklady
• neobsahuje rozpúšťadlá
• vysoká počiatočná priľnavosť
• mimoriadne výdatné
• ľahko spracovateľné
• vhodné na podlahové vykurovanie

Spotreba - ozubenie A2: cca 350 g/m²
- ozubenie B1: cca 450 g/m²
- ozubenie B2: cca 600 g/m²

Balenie 14 kg plastové vedro
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Lepidlá na podlahové krytiny

T 440 Veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo na koberce
• na textilné podlahové krytiny na nasiakavé podklady
• ľahko roztierateľné
• rýchla počiatočná lepivosť
• otvorený čas prispôsobený druhu použitia
• výborná konečná pevnosť spoja
• stabilné pri čistení

Spotreba - ozubenie A2: cca 350 g/m²
- ozubenie B1: cca 450 g/m²
- ozubenie B2: cca 650 g/m²

Balenie 14 kg plastová nádoba

L 240 D Disperzné lepidlo na linoleum
• na krytiny z linolea v pásoch a dielcoch
• univerzálne použitie pre všetky prírodné linoleá
• krátky čas odvetrania pre rýchly postup prác
• vysoká počiatočná aj konečná pevnosť
• lepenie pre maximálnu pevnosť v strihu
• veľká rozmerová stabilita

Spotreba - ozubenie B1: cca 400 g/m²
Balenie 15 kg plastová nádoba

R 710 Polyuretánové lepidlo
• na kaučukové krytiny a na lepenie v interiéri a exteriéri
• možnosť vysokého zaťaženia
• odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom
• veľká výdatnosť

Spotreba - ozubenie A2: cca 300 g/m²
- ozubenie B1: cca 400 g/m²
- ozubenie B2: cca 600 g/m²

Balenie 10 kg plastová nádoba

CH 50 Chemoprén Na podlahy
• kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou
• bez toluénu
• predĺžený otvorený čas
• zvlášť vysoká lepivosť
• vysoká konečná pevnosť
• okamžite zaťažiteľné
• jednoduchá spracovateľnosť  
 a nízka spotreba Spotreba - valček, štetec, A2, A3:

  250 – 350 ml/m²

Balenie
0,5 l, 1 l, 4,5 l, 10l 
a 30 l plechová nádoba

K 168 Lepidlo na PVC
• disperzné lepidlo na lepenie PVC, CV a textilných krytín na nasiakavé podklady
• veľmi dobrá roztierateľnosť
• dlhý otvorený čas
• vysoká lepivosť

Spotreba - ozubenie A2: cca 350 g/m²
- ozubenie B1: cca 450 g/m²
- ozubenie B2: cca 600 g/m²

Balenie 14 kg plastové vedro

Základné nátery a penetrácie
Samonivelizačné stierky a vyrovnávacie hmoty

Lepidlá na parkety a podlahové krytiny
Parketové tmely a laky

Podlahové systémy



Základné nátery a penetrácie
Samonivelizačné stierky a vyrovnávacie hmoty

Lepidlá na parkety a podlahové krytiny
Parketové tmely a laky

Podlahové systémy

www.ceresit.sk
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Lepidlá na podlahové krytiny

T 425 Fixácia na kobercové štvorce – funkcia „suchého zipsu“
• zabraňuje posunu a kĺzaniu voľne položených kobercových štvorcov a dielov
• ideálna pre diely s PVC alebo textilnou rubovou stranou
• umožňuje jednoduchú výmenu jednotlivých kobercových dielov
• zabraňuje posunu a kĺzaniu
• jednoduché nanášanie valčekom

Spotreba - valček: 50 – 100 g/m²
Balenie 10 kg plastová nádoba

P 685 ELAST UNIVERSAL Elastické lepidlo
• pre väčšinu drevených podláh
• dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja
• pre väčšinu podkladov nie je nutné 
 použitie penetrácie
• technológia Flextec®

• veľmi dobre spracovateľné
• vysoko elastické
• neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
• škvrny sa ľahšie odstraňujú

Spotreba - mozaikove parkety (ozubenie B3): 
  cca 850 g/m²
- vysokohranné lamelové parkety, 
  10 mm masívne parkety, hotové   
  parkety, vlysy (ozubenie B11):
  cca 1050 g/m²
- parkety veľkého formátu, dosky
  (ozubenie B15): cca 1150 g/m²

Balenie 16 kg plastová nádoba

K 112 Elektricky vodivé lepidlo
• na PVC a kaučukové krytiny
• zvlášť vysoká lepivosť
• na okamžité použitie
• krátky čas odvetrania
• dlhý otvorený čas

Spotreba - ozubenie S1: cca 330 g/m²
Balenie 12 kg plastová nádoba

P 675 ELAST Jednozložkové elastické lepidlo
• na viacvrstvové drevené podlahy a dubové masívne parkety
• dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja 
• na väčšinu podkladov nie je nutné použiť penetráciu
• technológia Flextec®

• veľmi dobre spracovateľné 
• vysokoelastické 
• neobsahuje rozpúšťadlá a vodu 
• škvrny sa lepšie odstraňujú

Spotreba - ozubenie B11: cca 1100 g/m²
- ozubenie B15: cca 1200 g/m²

Balenie 18 kg plastová nádoba

P 625 Polyuretánové dvojzložkové lepidlo
• na parkety a lamináty
• na všetky druhy drevených podláh 
• vytvrdzuje nezávisle od hrúbky vrstvy 
• neobsahuje rozpúšťadlá a vodu

Spotreba - ozubenie B3: cca 950, 
  resp. 1150 g/m² (podľa druhu 
  materiálu)
- ozubenie B15: ca 1600 g/m²

Balenie 12 kg plastová nádoba
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Hydroizolácia

CR 61 Sanačná omietka podkladová
Sanačná podkladová omietka určená na zhotovenie podkladových renovačných omietok na vlhkom 
murive a betónoch obsahujúcich soli. Je špeciálne určená na použitie v pamiatkových objektoch 
pri rekonštrukciách vlhkých a soli obsahujúcich stien. Môže sa použiť na celoplošné a lokálne opravy.

Spotreba cca 9,0 kg/m² na každý cm hrúbky omietky
Balenie 25 kg papierové vrecehumid areasoutdoor

CR 62 Sanačná omietka špeciálna
Špeciálna sanačná omietka určená na vytvorenie sanačných omietok hrúbky od 10 do 20 mm. Špeciál-
ne určená na použitie v pamiatkových objektoch pri rekonštrukciách vlhkých a soli obsahujúcich stien. 
Môže sa použiť na celoplošné i lokálne opravy na bežných i kritických podkladoch.

Spotreba cca 8,0 kg/m² na každý cm hrúbky omietky
Balenie 20 kg papierové vrecehumid areasoutdoor

CR 64 Tenkovrstvová sanačná omietka
Tenkovrstvová sanačná omietka určená ako ukončovacia vrstva na úpravy povrchov v systémoch sa-
načných omietok. Používa sa na celoplošné prestierkovanie nerovných a hrubých povrchov sanačných, 
cementových a cementovo-vápenných omietok alebo betónov.

Spotreba cca 1,8 kg/m² na každý mm hrúbky
Balenie 25 kg papierové vrecehumid areasoutdoor

CR 65 Tesniaca malta
Cementová tesniaca malta na hydroizolovanie stavieb a stavebných dielcov proti vode. Určená na ho-
rizontálne a vertikálne plošné izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti 
a vode. Vhodná na izolovanie malých monolitických bazénov a zásobníkov na vodu (aj pitnú), v ktorých 
výška stĺpca hladiny vody neprekračuje 5 m.

Spotreba cca 3,0 – 8,0 kg/m², podľa použitia
Balenie 25 kg papierové vreceoutdoor humid areas

CR 90 CRYSTALIZER Tesniaca malta s kryštalizujúcim efektom
Izolačná malta s kryštalizujúcim efektom je určená na hydroizolovanie stabilných a vyzretých mi-
nerálnych podkladov. Malta vytvára plošnú hydroizolačnú vrstvu na povrchu podkladu. Dodatočne 
pod povrchom podkladu vďaka kryštalizácii uzatvára póry a trhliny. Malta môže byť použitá na izo-
láciu balkónov, soklov, podzemných častí budov, ale tiež pivníc, nádrží na vodu (vrátane pitnej), kde 
hĺbka vodného stĺpca nepresahuje 15 m, požiarnych nádrží, technologických zásobníkov, malých mo-
nolitických bazénov do 20 m². Malta sa môže použiť ako ochrana pred pôsobením vody ako z pozitívnej 
strany konštrukcie (do 15 m vodného stĺpca), tak i negatívnej strany (do 5 m vodného stĺpca).

Spotreba cca 3,0 – 8,0 kg/m², podľa použitia
Balenie 25 kg papierové vreceoutdoor humid areas
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Hydroizolácia

CP 27 AQUABLOCK REPAIR Univerzálny silikónový opravný tmel
Ceresit CP 27 Aquablock Repair je viacúčelový silikónový tmel bez zápachu, na báze vody určený 
na opravy a tesniace práce v interiéri aj exteriéri. Produkt je určený na opravy menších škár, defektov 
a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, stien, odpadov, odtokov vody a stavebných detailov.

Tepelná odolnosť 
po vytvrdnutí od -50 °C do +120 °C

Balenie 300 ml kartušaoutdoor
easy

workability
super
elastic

CR 166 Elastická utesňovacia malta
Dvojzložková elastická hydroizolačná malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode. 
Určená na izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Pre interiér 
i exteriér, na podklady kritické i stále. Vhodná na izolovanie balkónov, terás, mokrých priestorov, 
základového muriva, nádrží v čističkách odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu 
do 50 m výšky vodného stĺpca. Malta odoláva náporu vlhkosti z negatívnej strany.

Spotreba 3,0 kg/m² pri min. hrúbke 2,5 mm
Balenie zložka A – 24 kg papierové vrece

zložka B – 8 l plastová nádobaoutdoor humid areas super
elastic

CO 84 Koncentrát pre sanačnú omietku
Ako prísada na úpravu cementových mált pri zhotovovaní omietok so sanačným charakterom. Na saná-
cie vlhkého muriva obsahujúceho soli. Na opravy muriva ohrozeného výkvetmi v interiéri aj exteriéri. 
Koncentrát maltu silno prevzdušňuje, zlepšuje jej plasticitu, zvyšuje paropriepustnosť omietky a zabra-
ňuje vzniku a prieniku výkvetov soli. Omietku s prídavkom CO 84 je možné pokryť materiálmi s veľmi 
nízkym difúznym odporom, ako sú napr.: minerálne omietky Ceresit, silikátové a silikónové omietky 
Ceresit, silikátový náter Ceresit CT 54 alebo silikónový náter Ceresit CT 48.

Spotreba cca 0,1 l/m² na každé 2 cm hr. vrstvy omietky
Balenie 5 l PE kanisterhumid areasoutdoor

CP 30 AQUABLOCK Elastická utesňovacia hmota
Jednozložkové elastické silikón-kaučukové hrubovrstvové utesnenie striech. Pripravené na okamžité 
použitie, bez obsahu rozpúšťadiel, odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, paropriepust-
né, trvalo pružné aj pri nízkych teplotách. Schválené ako utesnenie podľa ETAG 005. Mimoriadne 
vhodné na rekonštrukcie a opravy netesných spojov a prestupov potrubia.

Spotreba 1,3 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie 1 kg a 5 kg plastové vedrooutdoor

easy
workability

super
elastic

CT 99 Prípravok proti plesniam
Ceresit CT 99 je určený na odstraňovanie plesní, húb, lišajníkov a machov. Ničí mikroorganizmy, bak-
térie a pod. Je možné používať ho v interiéri aj exteriéri na podkladoch, ako sú napr. nátery, omietky, 
betón a pod. CT 99 je paropriepustný, nespôsobuje žiadne znečistenie, neobsahuje ťažké kovy.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte 
údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Spotreba 0,04 – 0,06  kg/m²  
podľa pomeru miešania s vodou

Balenie 1 l plastová nádobaeasy
workabilityoutdoor anti-fungi
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Opravné malty – systém Ceresit PCC

CD 24 Opravná stierka na opravy betónu, do 5 mm
Cementová jemnozrnná malta na vyrovnávanie betónových povrchov do 5 mm. Je určená na vy-
rovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených 
miest. Je vhodná na vyplňovanie pórov a prasklín, napr. pred maľovaním. Môže byť použitá na steny 
i podlahy, v interiéri i exteriéri. Je vhodná na opravy stavebných konštrukcií, ako sú: balkóny, piliere, 
stĺpy, nosníky, stropy a pod.

Spotreba 1,5 kg/m² pri vrstve 1 mm
Balenie 25 kg papierové vrecestaircaseshumid areas heavy

traffic

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CD 25 Opravná malta na opravy betónu, od 5 mm do 30 mm
Cementová jemnozrnná malta na vyrovnávanie betónových povrchov od 5 mm do 30 mm. Je určená 
na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, na vyplnenie nerovností a opravy poško-
dených miest. Môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Môže byť spracovávaná 
ručne i strojovo.

Spotreba 2 kg/m² pri vrstve 1 mm
Balenie 25 kg papierové vrecestaircaseshumid areas heavy

traffic

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CD 26 Opravná malta na opravy betónu, od 30 mm do 100 mm
Cementová hrubozrnná malta na vytvorenie hrubých vrstiev od 30 mm do 100 mm. Je určená na vy-
rovnávanie betónových a železobetónových povrchov, na vyplnenie nerovností a opravy poškodených 
miest. Môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Môže byť spracovávaná ručne 
aj strojovo.

Spotreba 2 kg/m² pri vrstve 1 mm
Balenie 25 kg papierové vrecestaircaseshumid areas heavy

traffic

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CD 30 Jednozložková minerálna ochrana výstuže pred koróziou  
a kontaktná vrstva „2 v 1“
Jednozložková minerálna ochrana pred koróziou a kontaktná vrstva „2 v 1“. Je určená na antikoróznu 
ochranu prútov výstuže alebo ako kontaktná vrstva betónových a železobetónových povrchov pred 
aplikáciou opravných mált Ceresit CD.

Spotreba - vrstva antikorózna: cca 2 kg/m², 
  na 2 vrstvy s celkovou hrúbkou cca 1 mm
- vrstva kontaktná: cca 1,5 kg/m² 
  v závislosti od podkladu

Balenie 25 kg papierové vrecestaircaseshumid areas heavy
traffic

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CX 5 Montážny cement
Rýchlotvrdnúci cement na ukotvenie predmetov a utesňovanie lokálnych priesakov vody. Na rýchle 
ukotvenie predmetov z kovu a plastu, ako sú: mreže, zábradlie, podpery, inštalačné a montážne skrine, 
krabice, vedenie a pod. do betónu, muriva alebo cementových omietok. Medzera medzi kotveným 
prvkom a otvorom nesmie byť väčšia ako 20 mm. Vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri.

Spotreba 1,6 kg/dm³ dutého priestoru
Balenie 5 kg plastové vrece a 25 kg papierové vreceheavy

trafficoutdoor time
saving
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Rýchlotvrdnúce montážne cementy a malty

heavy
trafficoutdoor time

saving

CX 15 Montážna malta
Rýchlotvrdnúca malta s vysokou pevnosťou na kotvenie a montáž základov ťažkých konštrukcií a vy-
lievanie podkladov v rozsahu od 20 do 50 mm. Odporúča sa tiež na zalievanie kotiev strojov, stĺpov, 
vzpier a opôr nosníkov, pod ložiská mostov, osadzovanie vstupných otvorov do nádrží, objímok a pod. 
Použitie v interiéri aj exteriéri.

Spotreba 1,8 kg/dm³ dutého priestoru
Balenie 25 kg papierové vrece

CX 20 Montážna a opravná hmota
Rýchlotvrdnúca malta s predĺženou dobou spracovania 20 minút. Je určená na opravy stavebných 
dielov z betónu, ako sú panely, schodiská, stĺpy. Je vhodná aj na vyrovnávanie nerovností od 5 do  
50 mm v murive, na montáž a osadzovanie prvkov z kovu, plastu alebo kotiev či hákov.

Spotreba 1,6 kg/m² dutého priestoru
Balenie 5 kg plastové vrece

CX 10 Univerzálne polyuretánové lepidlo
Univerzálne polyuretánové lepidlo s výbornou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov. Na rýchle 
a jednoduché lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, tehál, dreva, sadrokartónových a OSB 
dosiek, laminátu, skla, PVC a ďalších stavebných materiálov. CX 10 má dobrú prídržnosť k minerálnym 
podkladom a vysokú výdatnosť (až 10 m² murovaných stien pri veľkosti tehly 60 cm x 25 cm a hrúbkou 
steny < 11,5  cm; až 8 m² sadrokartónových/ OSB dosiek). Dóza je vybavená plastovým adaptérom 
na aplikáciu pomocou pištole.

Spotreba 1,6 kg/m² dutého priestoru
Balenie 5 kg plastové vrecetime

saving
easy

workability

CT 32 Malta na klinker
Na murovanie a škárovanie konštrukčného, základového a pohľadového muriva, komínov, podmuro-
viek plotov a objektov drobnej architektúry z klinkerových tehál. Je určená tiež na škárovanie klinke-
rových pásikov s hrúbkou do 30 mm. Vďaka svojim vlastnostiam je malta veľmi dobre spracovateľná, 
má veľmi dobrú prídržnosť k povrchom s nízkou nasiakavosťou a zabraňuje tvorbe zmršťovacích trhlín 
počas vyzrievania malty. Trassová múčka ako prísada zlepšuje spracovateľnosť a zabraňuje vzniku 
soľných výkvetov.

Spotreba cca 2,0 kg/dm³
Balenie 25 kg papierové vreceoutdoor
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Interiérové stierky

Spotreba cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie 20 kg papierové vrecemanual and machine

application easy application easy grinding

MAX.
10  mm

thickness up to
10 mm

IN 35 START + FINISH 2v1 Vyhladzovacia a finálna sadrová stierka
Sadrová stierka na vyrovnávanie nerovností, prasklín, rýh a ďalších chýb na povrchu stien a stropov 
a na sadrokartónové spoje s páskou. Je ideálna ako podkladová vrstva pod bielu finálnu stierku Ceresit 
IN 45 a bielu stierkovaciu pastu Ceresit IN 46. Vďaka použitiu technológie 1nSure umožňuje zároveň 
vytvorenie dokonale hladkého povrchu ako finálnej vrstvy pred maľovaním a tapetovaním. Možno ju 
nanášať ručne aj strojovo. Finálny povrch je vysoko odolný, napriek tomu sa IN 35 ľahko brúsi. Hrúbka 
jednej vrstvy 1–10 mm.

manual and machine
application easy application easy grinding under wallpaper 

and paint

Spotreba cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie 3 kg a 20 kg papierové vrece

IN 45 SUPER FINISH Biela sadrová finálna stierka
Finálna sadrová stierka na vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred maľovaním a tape-
tovaním. Na použitie na steny aj stropy. Vďaka použitiu technológie 1nSure v kombinácii s vláknami 
SUPER FIBRES a špeciálnymi plnivami umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. 
Napriek tomu sa IN 45 ľahko brúsi, je možné ju aplikovať „mokré do mokrého“. Možno ju nanášať 
ručne aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy do 1–5 mm.

manual and machine
application easy application easy grinding under wallpaper 

and paint

Spotreba cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy
Balenie 3 kg, 15 kg a 25 kg plastová nádoba

IN 46 PREMIUM FINISH Biela stierkovacia pasta
Finálna stierkovacia pasta na vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred maľovaním a ta-
petovaním. Materiál je určený na priame použitie, ľahko sa nanáša, spracováva a brúsi. Na použitie 
na steny aj stropy. Vďaka použitiu technológie 1nSure v kombinácii so špeciálnymi plnivami SMART 
POLYMER umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Možno ju nanášať ručne aj 
strojovo. Výhodou je možnosť prerušenia prác, nádobu stačí len starostlivo uzavrieť. Hrúbka jednej 
vrstvy 0–3 mm.

under wallpaper 
and paint

+m2

lower paint 
consumption

vapour 
permeable fast drying

Spotreba cca 0,1 – 0,5 l/m², v závislosti  
od nasiakavosti podkladu

Balenie 10 l plastová nádoba

IN 10 INTERIOR Penetračný náter
Na penetráciu nasiakavých podkladov pred aplikáciou finálnych stierok, dekoračných stierok a maľo-
vaním. Takto ošetrené podklady majú nižšiu nasiakavosť, čo zabraňuje príliš rýchlemu vysychaniu lepi-
diel, stierok aj farieb. Nanesený náter preniká do podkladu, kde viaže jednotlivé zrná plniva, nezvyšuje 
však pevnosť v celkovom priereze podkladu. Vďaka jednoliatej nasiakavosti umožňuje rovnomerné 
schnutie následných vrstiev.
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CT 83 Lepiaca malta na polystyrén
Tenkovrstvová malta na lepenie polystyrénových dosiek v kontaktných systémoch zateplenia budov 
Ceresit Ceretherm (ETICS). Prilepené dosky je potrebné dodatočne kotviť k podkladu konštrukcie tanie-
rovými hmoždinkami. Ekonomická, paropriepustná a zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť.

Spotreba cca 5,0 kg/m²
Balenie 25 kg papierové vrece

CT 80 UNIVERSAL Univerzálna lepiaca a stierková malta
Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu i minerálnej vlny s pozdĺžnym a kolmým vláknom 
a na aplikáciu armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou v kontaktných systémoch zateplenia budov 
Ceresit Ceretherm (ETICS). Univerzálna, flexibilná, paropriepustná.

Spotreba izolačné dosky z minerálnej vlny:
- lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m²
- podkladová vrstva: cca 1,0 kg/m²
- výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²

izolačné dosky z polystyrénu: 
- lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²

Balenie 25 kg papierové vrece

CT 84 Express Polyuretánové lepidlo na polystyrén
Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie izolačných dosiek z EPS/ XPS 
v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Je určené na použitie pri za-
tepľovacích prácach pri novostavbách alebo pri rekonštrukciách pôvodných objektov. Už po cca 
2 hodinách od nalepenia polystyrénových izolačných dosiek je možné pristúpiť k ich prebrúseniu, mon-
táži hmoždiniek a následnému prestierkovaniu armovacej siete použitím stierkovacích hmôt Ceresit  
CT 85 alebo CT 87.

Spotreba cca 10 m² penetrovaného 
polystyrénu/ 1 nádoba

Balenie 850 ml

CT 87 „2 v 1“ Biela stierková a lepiaca malta
Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a na následné zhotovenie 
armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou so skleneným vláknom v systémoch zateplenia budov Ceresit 
Ceretherm (ETICS). Vďaka organickým modifikátorom, ktoré znižujú nasiakavosť malty, nie je nutné 
pred nanesením tenkovrstvovej omietky aplikovať základný náter. Obsahuje špeciálne ľahčené plnivá, 
ktoré zabezpečujú elastickejšiu konzistenciu, jednoduchšie miešanie, aplikáciu a nanášanie.

Spotreba - lepenie dosiek (EPS): cca 4,0 kg/m²
- výstužná vrstva (EPS): cca 3,0 kg/m²

- lepenie dosiek (MV): cca 4,5 kg/m²
- výstužná vrstva (MV): cca 4,0 kg/m² 
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy (MV): cca 1,0 kg/m²

Balenie 25 kg papierové vrece

CT 85 Lepiaca a stierková malta
Špeciálna tenkovrstvová malta na lepenie polystyrénových dosiek a následné zhotovenie armovacej 
vrstvy vystuženej sieťovinou so skleneným vláknom v systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm 
(ETICS). Vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom i polystyrénu. Zvýšená odolnosť proti mecha-
nickému poškodeniu, jedinečná kombinácia výstužných vlákien, odolná proti vzniku trhlín a prasklín.

Spotreba - lepenie EPS dosiek: cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy: 
  cca 1,0 kg/m²

Balenie 25 kg papierové vrece



Posilnite systém s penetračným náterom CT 16 Quartz Contact:

• Silná prídržnosť medzi výstužnou vrstvou 
 a povrchovou omietkou 
• Kvalitný podklad pre Double Dry Technológiu
• Dobrá krycia schopnosť pre perfektný 
 výsledný vzhľad
• Široká škála aplikácií

Spoľahlivé spojenie 
pre kvalitnú fasádu

www.ceresit.sk

DoubleDry
TECHNOLOGY

Odporúčané s
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ZU Lepiaca a stierková malta
Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu a následné zhotovenie armovacej vrstvy vystu-
ženej sieťovinou so skleneným vláknom v systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS).

Spotreba - lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²

Balenie 25 kg papierové vrece

CT 100 IMPACTUM Disperzná lepiaca a stierková hmota
Je určená na zhotovenie výstužnej vrstvy s armovacou sieťou na doskách z polystyrénu v kontaktných 
systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm Impactum. Je dodatočne vystužená vláknami, čím je 
zvýšená ochrana proti nárazu (v systéme Ceresit Impactum s omietkou CT 79 a kombináciou tkanín 
CT 327 a CT 325 je schopná absorbovať náraz o sile ≥ 100 J), a tým eliminuje vznik trhlín a prasklín.

Spotreba - jednovrstvová výstužná vrstva: cca 2,5–3,0 kg/m²
- dvojvrstvová výstužná vrstva: 3,0–3,5 kg/m²
- vyrovnávacia vrstva: cca 1,0 kg/m²

Balenie 25 kg plastová nádoba

Omietkové systémy

CT 15 Základný náter
Penetračný náter je určený na penetráciu vrstvy vystuženej armovacou sieťou v kontaktných zatep-
ľovacích systémoch Ceresit Ceretherm, na ošetrenie podkladu pred aplikáciou tenkovrstvových silikáto-
vých omietok a fasádnych náterov. Vhodný taktiež na tradičné omietky, sadrokartónové a drevovlákni-
té dosky, sadrové omietky, všetky druhy betónu a súdržné náterové hmoty. CT 15 znižuje nasiakavosť 
podkladu, uľahčuje nanášanie omietky, zjednocuje podklad a zvyšuje priľnavosť omietky k podkladu. 
Náter je vodovzdorný, k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch.

Spotreba 0,2 – 0,35 kg/m², v závislosti od rovnosti 
a nasiakavosti podkladu

Balenie 10 l plastová nádobaDoubleDry
TECHNOLOGY

CT 190 Lepiaca a stierková malta
Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z minerálnej vlny a následné zhotovenie vrstiev vystužených 
armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Odolná proti 
mechanickému poškodeniu, vzniku trhlín a prasklín.

Spotreba - základná vrstva: cca 1,0 kg/m²
- lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m²
- výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
- vyrovnávanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²

Balenie 25 kg papierové vrece

CT 16 Základný náter
Základný náter je určený na penetráciu vrstvy vystuženej armovacou sieťou v kontaktnom zatepľova-
com systéme Ceresit Ceretherm, na ošetrenie podkladu pred aplikáciou minerálnych, akrylátových, 
silikónových a silikátovo-silikónových tenkovrstvových omietok, fasádnych náterov. Vhodný taktiež 
na tradičné omietky, sadrokartónové a drevovláknité dosky, sadrové omietky, všetky druhy betónu 
a súdržné náterové hmoty. CT  16 znižuje nasiakavosť podkladu, má veľmi dobrú kryciu schopnosť, 
zjednocuje podklad a zabraňuje vzniku nejednotného odtieňa farebných omietok.

Spotreba 0,2 – 0,35 kg/m², v závislosti od rovnosti 
a nasiakavosti podkladu

Balenie 10 l plastová nádobaDoubleDry
TECHNOLOGY
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CT 240 Zimná prísada
Zimná prísada do omietok (okrem silikátových), fasádnych a základných náterov umožňujúca vy-
konávanie prác v zhoršených klimatických podmienkach. Umožňuje spracovanie omietok a náterov 
pri teplotách od 0 °C do + 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

Spotreba - 1 balenie na 25 kg omietky;
- 1/2 balenia na 15 l fasádneho 
  alebo základného náteru

Balenie 100 ml plastová nádoba

CT 280 Zimná prísada
Zimná prísada do cementových lepiacich a stierkových mált umožňujúca vykonávanie prác v zhor-
šených klimatických podmienkach. Umožňuje spracovanie mált pri teplotách od 0 °C do + 15 °C 
a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

Spotreba 1 balenie na 25 kg malty
Balenie 250 g

CT 42 Akrylátový náter
Akrylátový náter na ošetrenie fasád, betónových konštrukcií a interiérov. Možno ho nanášať na mi-
nerálne podklady. Náter je možné aplikovať na minerálne a akrylátové omietky, ktoré sú zhotovené 
na tradičných podkladoch. Náter je odolný proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vply-
vom.

Spotreba cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie 15 l plastová nádoba

CT 49 Nanosilikónový náter
Náter na aplikáciu na omietky v interiéri aj exteriéri. Nanosilikónový náter je vhodný na prefarbovanie 
všetkých typov fasádnych omietok a fasádnych náterov Ceresit. Jeho štruktúra zaručuje samočistiacu 
schopnosť fasády, preto je vhodný najmä tam, kde je nutné obnoviť vzhľad a predĺžiť životnosť fasád 
(renovácie budov). Náter je dobre pigmentovateľný, vysoko UV stabilný a paropriepustný. Vhodný 
na MW, EPS aj XPS.

Spotreba cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie 15 l plastová nádobaDoubleDry

TECHNOLOGY

CT 48 Silikónový náter
Silikónový náter vhodný na použitie ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok a betónových 
konštrukcií v interiéri i exteriéri. Možno ho nanášať na minerálne podklady. Náter je možné aplikovať 
na minerálne, akrylátové, silikátové, silikátovo-silikónové i silikónové omietky. Zaručuje dobrú odol-
nosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Obzvlášť vhodný v prípade pamiatkovo chránených 
objektov a na sanačných a paropriepustných omietkach.

Spotreba cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie 3,5 l a 15 l plastová nádobaDoubleDry

TECHNOLOGY
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CT 64 Akrylátová omietka „ryhovaná“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 2,0 mm, pre interiér i exte-
riér. Paropriepustná a hydrofóbna, odolná proti poveternostným vplyvom. Používa sa na povrchovú 
úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polysty-
rénu alebo minerálnej vlny.

Spotreba cca 2,7 kg/m²
Balenie 25 kg plastová nádoba

CT 72 Silikátová omietka „hladená“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5 a 2,5 mm, pre interiér 
i exteriér. Vysoko paropriepustná, vysoko odolná proti plesniam, riasam a hubám. Používa sa na po-
vrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek 
z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka je vhodná do oblastí s častým výkyvom teplôt a vlhkosti 
(podhorské oblasti, blízkosť vodných plôch), prípadne pre lokality s veľkým podielom zazelenaných 
plôch.

Spotreba - zrno 1,5 mm: od 2,1 do 2,5 kg/m²
- zrno 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m²
- zrno 2,5 mm: od 3,8 do 4,0 kg/m² 

Balenie 25 kg plastová nádobaAeroPro
TECHNOLOGY

Spotreba cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
Balenie 3,5 l a 15 l plastová nádobaAeroPro

TECHNOLOGY

CT 54 Silikátový náter
Silikátový náter vhodný na použitie ako ochranný náter tradičných fasádnych omietok, vnútorných 
omietok a betónových konštrukcií v interiéri i exteriéri. Možno ho nanášať na všetky minerálne pod-
klady. Náter je možné aplikovať na minerálne, silikátové a silikátovo-silikónové omietky. Náter je zá-
saditý, vhodný na novo zhotovené minerálne omietky. Je ľahko spracovateľný a dodáva matný vzhľad.

Spotreba - zrno 1,5 mm: cca 2,5 kg/m²
- zrno 2,0 mm: cca 3,1 do 3,3 kg/m²
- zrno 2,5 mm: od 3,8 do 4,0 kg/m²

Balenie 3,5 l a 15 l plastová nádoba

CT 60 Akrylátová omietka „hladená“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5; 2,0 a 2,5 mm, pre interiér 
i exteriér. Paropriepustná a hydrofóbna, odolná proti poveternostným vplyvom. Používa sa na po-
vrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek 
z polystyrénu.



Vždy perfektne suchá a čistá fasáda

Silikónové omietky Ceresit obohatené o receptúru DoubleDry 
udržia fasádu Vášho domu čistejšiu a odolnejšiu po dlhú dobu vďaka:

• veľmi nízkej nasiakavosti
• vynikajúcej paropriepustnosti
• predĺženej odolnosti proti zašpineniu
• excelentným samočistiacim vlastnostiam
• vysokej odolnosti proti vzniku a šíreniu rias a plesní
• štruktúre odolnej proti vplyvom počasia a nárazu

www.ceresit.sk
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CT 73 Silikátová omietka „ryhovaná“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 2,0 mm, pre interiér i exte-
riér. Vysoko paropriepustná, vysoko odolná proti plesniam, riasam a hubám. Používa sa na povrchovú 
úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyré-
nu alebo minerálnej vlny. Omietky su vhodné do oblasti s častým výkyvom teplôt a vlhkosti (podhorské 
oblasti, blízkosť vodných plôch), prípadne pre lokality s veľkým podielom zazelenaných plôch.

Spotreba od 2,5 do 2,7 kg/m²
Balenie 25 kg plastová nádobaAeroPro

TECHNOLOGY

CT 77 Mozaiková omietka
Omietka je určená na povrchovú úpravu soklov a zaťažovaných povrchov, ako sú napr. schodiská, 
okolia okien, dverí. Zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a oderu, odolnosť proti 
poveternostným vplyvom a zvýšenú odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom. Vykazuje nízku 
nasiakavosť a je pripravená na okamžité použitie.

Spotreba zrno 1,4 – 2,0 mm: cca 4,5 – 5,2 kg/m²
Balenie 25 kg plastová nádoba

Spotreba od 2,3 do 2,5 kg/m²
Balenie 25 kg plastová nádoba

CT 79 IMPACTUM Elastomérová omietka „hladená“
Vysoko elastická, tenkovrstvová dekoratívna omietka, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 1,5 mm, 
pre interiér i exteriér. Vhodná pre veľmi sýte a tmavé odtiene. Omietka je určená pre systém Ceresit  
Ceretherm Impactum. Zaručuje extrémnu životnosť a extrémnu flexibilitu a mechanickú odolnosť 
vďaka grafitovým, skleným a polyakrylamidovým vláknam (odoláva nárazu s energiou až 100 J, ako 
súčasť systému Impactum). Omietka je extrémne odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom 
a tepelným výkyvom. Vďaka špeciálnej receptúre má omietka veľmi malú nasiakavosť, a tým aj schop-
nosť samočistenia – veľmi málo sa špiní. Je vysoko paropriepustná.

CT 74 SELF CLEAN Silikónová omietka „hladená“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 
1,5; 2,0 a 2,5 mm, pre interiér i exteriér. Samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu), odolná proti 
poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu, vysoko paropriepustná (trieda V1) s extrémne 
nízkou nasiakavosťou (trieda W3). Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľo-
vania obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny.

Spotreba - zrno 1,5 mm: od 2,1 do 2,5 kg/m²
- zrno 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m²
- zrno 2,5 mm: od 3,8 do 4,0 kg/m²

Balenie 25 kg plastová nádobaDoubleDry
TECHNOLOGY
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CT 137 Minerálna omietka
Hladená minerálna omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie. Omietka je určená pre systémy Ceresit 
Ceretherm. Zaručuje dlhú životnosť a vysokú paropriepustnosť. Vyžaduje fasádny náter.

Spotreba - hladená 1,5 mm: 2,0 – 2,4 kg/m²
- hladená 2,5 mm: 3,5 – 4,0 kg/m²

Balenie 25 kg papierové vrece

CT 174 AQUASTATIC Silikátovo-silikónová omietka „hladená“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „hladená“, veľkosť zrna 
1,5 alebo 2,0 mm, pre interiér i exteriér. Paropriepustná (trieda V1) s nízkou nasiakavosťou (trieda 
W3), odolná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako fasádna 
povrchová úprava v kontaktných fasádnych systémoch zatepľovania obvodového plášťa budov Ceresit 
Ceretherm (ETICS) s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka je dostupná aj 
vo verzii so zrnom veľkosti 1,0 mm. Táto verzia je určená len na strojovú aplikáciu.

Spotreba - zrno 1,5 mm: cca 2,5 kg/m²
- zrno 1,5 mm: cca 2,5 kg/m²
- zrno 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m²

Balenie 25 kg plastová nádobaDoubleDry
TECHNOLOGY

CT 175 AQUASTATIC Silikátovo-silikónová omietka „ryhovaná“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 
2,0 mm, pre interiér i exteriér. Paropriepustná (trieda V1) s nízkou nasiakavosťou (trieda W3), odol-
ná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako fasádna povrchová 
úprava v kontaktných fasádnych systémoch zatepľovania obvodového plášťa budov Ceresit Ceretherm 
s aplikáciou na polystyrén, resp. minerálnu vlnu.

Spotreba cca 2,7 kg/m²
Balenie 25 kg plastová nádobaDoubleDry

TECHNOLOGY

Spotreba od 2,5 do 2,7 kg/m²
Balenie 25 kg plastová nádobaDoubleDry

TECHNOLOGY

CT 75 SELF CLEAN Silikónová omietka „ryhovaná“
Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry, štruktúra „ryhovaná“, veľkosť zrna 
2,0 mm, pre interiér i exteriér. Samočistiaca (vysoko odolná proti znečisteniu), odolná proti poveter-
nostným vplyvom a mechanickému poškodeniu, vysoko paropriepustná (trieda V1) s extrémne nízkou 
nasiakavosťou (trieda W3). Používa sa na povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zatepľovania 
obvodových stien budov s použitím dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny.
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Visage

CT 710 VISAGE Omietka s dizajnom prírodného kameňa
Dizajnová omietka Ceresit CT 710 obsahujúca kombinácie prírodného a modifikovaného žulového 
alebo kremičitého kameniva na vnútorné a vonkajšie použitie. Umožňuje aplikáciu na existujúcich 
omietkach, betónových povrchoch, sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových 
doskách. Je určená na aplikáciu striekaním. Nanášanie omietky na malých plochách je možné pomo-
cou oceľového hladidla. Po vytvrdnutí získate vzor prírodného kameňa.

Spotreba - štruktúra pieskovca: 
  cca 2,0 kg/m² pri 1 mm vrstve
- štruktúra granitu: 
  3,0 – 5,0 kg/m² pri 1 mm vrstve

Balenie 20 kg plastové vedro

CT 720 VISAGE Omietka s dizajnom dreva
Omietka Ceresit CT 720 je vhodná na tvorbu tenkovrstvových omietok na betónových povrchoch, pô-
vodných omietkach, sadrových podkladoch, drevotrieskových, sadrokartónových doskách atď. Vyrába 
sa v bielej farbe a je určená na aplikáciu povrchového impregnačného náteru CT 721 vo farbe dreva 
dostupného v 6 farebných odtieňoch.

Spotreba cca 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy
Balenie 25 kg papierové vrece

CT 721 VISAGE Impregnačný náter vo farbe dreva
Impregnačný náter Ceresit CT 721 sa používa na vytvorenie ozdobnej vrstvy, ktorá vytvára prírodnú 
farbu dreva na povrchu omietky Ceresit CT 720 VISAGE. Je odolný proti poveternostným vplyvom 
a stálofarebný.

Spotreba cca 0,2 l/m² pri aplikácii dvoch vrstiev
Balenie 4 l plastová nádoba

CT 722 VISAGE Separačný prípravok
Separačný prípravok CT 722 je určený na ošetrenie povrchu silikónovej matrice pri vytváraní omietky 
so štruktúrou dreva na minerálnej omietke Ceresit CT 720 VISAGE. Prípravok je pripravený na okamžité 
použitie a ponúka jednoduché spracovanie.

Spotreba cca 0,1 l/m² vytvorenej omietky
Balenie 5 l plastová nádoba

CT 760 VISAGE Omietka s dizajnom pohľadového betónu
Pastovitá omietka Ceresit CT 760 je určená na vytváranie tenkovrstvovej omietky v priemyselnom štý-
le. Mala by sa nanášať pomocou benátskeho hladidla, aby sa dosiahla nepravidelná, hrubá štruktúra 
typická pre betónový vzhľad. Omietka je odolná proti oderom a poškriabaniu, flexibilná a pripravená 
na okamžité použitie.

Spotreba 0,9 – 1,1 kg/m² na 1 mm vrstvy
Balenie 20 kg plastová nádoba
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ŠABLÓNY VISAGE Samolepiace šablóny
Rad špeciálnych šablón, vďaka ktorým je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň a tehly. Po-
žadovaný vzhľad sa dosiahne použitím omietky CT 710 VISAGE alebo CT 60 VISAGE spolu s jednou 
z piatich šablón.

1 šablóna = 1,1 m²
Dostupná v 5 vzoroch

Valencia Stone

Boston Brick Catalonia Stone

London Brick Somerset Stone

CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm)
Omietka Ceresit CT 60 0,5 mm je určená na použitie so šablónami, na vytvorenie imitácie štruktúry 
„klinkerovej tehly” alebo „prírodného kameňa”. Omietka je hydrofóbna a odolná proti poveternost-
ným vplyvom. Môže sa použiť na betónové základy, pôvodné omietky, sadrové podklady a drevotries-
kové dosky. Ako podkladový náter sa odporúča jedna zo 7 dekoratívnych farieb penetračného náteru 
Ceresit CT 16: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5.

Spotreba cca 1,5 – 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy  
pri použití šablóny

Balenie 25 kg plastová nádoba
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CS 7 ACRYL Akrylátový tmel
Jednozložková akrylátová výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty, pre interiér a exteriér. Bez zá-
pachu. Pretierateľný. Odporúča sa použiť na vyplnenie škár medzi rámami a izolačnými doskami 
pri zatepľovaní budov.

Farba biela
Výdatnosť škára 4 x 4 mm: cca 10 m
Balenie 280 mleasy

workabilityoutdoor

CS 11 ACRYL Akrylátový tmel
Jednozložková spojovacia výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty. Je určený na tmelenie a vyplňo-
vanie škár a prasklín v murive, kameni, dreve atď.

Farba biela
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie 300 mleasy

workabilityoutdoor

CS 8 UNIVERSAL Univerzálny silikón
Jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne konštrukčné tmelenie v interiéri i exteriéri. 
Na tmelenie skiel okien a dverí, sklenených blokov, vaní, umývadiel, stien a podláh pokrytých dlaž-
dicami.

Farba biela, transparent
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie 280 mlsuper

elasticoutdoor

CS 9 SANITARY Sanitárny silikón
Tesniaci tmel na vyplňovanie škár pri usadzovaní sanitárnej techniky, ale aj v ďalších aplikáciách v in-
teriéri aj exteriéri. Je vhodný najmä na miesta so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kuchyne, kúpeľne a pod. 

Farba transparentná, biela
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie 280 mlsuper

elasticoutdoor

FUSION XLT Neutrálny silikón novej generácie
Silikón novej generácie, ktorý je revolučnou novinkou na trhu. Jeho revolučné zloženie zlučuje výhody 
oxim (rýchlosť vytvrdnutia) a alkoxy silikónov a eliminuje nevýhody ostatných silikónov. Veľmi rýchlo 
vytvrdzuje, nie je zdraviu škodlivý a je bez zápachu. Jeho hlavnou prednosťou je extrémna odolnosť 
proti UV žiareniu a farebná stálosť. Je určený na okamžité použitie na väčšinu bežných tmeliacich 
a tesniacich aplikácií.

Farba transparentná
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 280 mleasy

workabilityoutdoor
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CS 20 SANITARY NEUTRAL 100% Neutrálny sanitárny silikón
Jednozložkový neutrálny silikón vhodný na lepenie a tesnenie škár v sanitárnej oblasti. Vhodný 
na akrylátové povrchy. Vynikajúca odolnosť proti plesniam. Tmelenie a vyplňovaie škár a prasklín 
v sanitárnej oblasti (kúpeľne, kuchyne, toalety a pod.) Vhodný na lepenie zrkadiel. 

Farba biela
Balenie 280 mlsuper

elasticoutdoor

CS 15 EXPRESS Expresný sanitárny silikón
Rýchloschnúci univerzálny silikónový acetoxy tmel, vhodný na hygienické alebo iné konštrukčné 
utesňovanie, kde je vyžadovaná odolnosť proti plesniam. Má dobrú priľnavosť k najrôznejším nepo-
réznym obkladom, ako sú sklo, glazované keramicke dlaždice, eloxovaný hliník a kov. Je vodeodolný 
už po 2 hodinách.

Farba biela
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie 280 mlsuper

elasticoutdoor

CS 16 NEUTRAL Neutrálny silikón
Jednozložkový alkoxy silikón, ktorý je vhodný predovšetkým na zásadité podklady a kovy. Je určený 
na vyplnenie dilatačných spojov v stavebnom priemysle, pri výrobe okien, dverí a na vyplnenie škár 
a spojov vystavených vysokej vlhkosti.

Farba transparent, biela, šedá
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 300 mlsuper

elasticoutdoor

CS 25 SANITARY Sanitárny silikón
Vodeodolný sanitárny silikón chránený proti plesniam, vo farbách prispôsobených škárovacím hmotám 
Ceresit. Odolný proti vonkajším vplyvom a UV žiareniu. Odoláva starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu, 
blednutiu a vode. Je určený na vypĺňanie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi 
a dlažbou v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sani-
tárnej oblasti. Pre interiér a exteriér.

Farba 40 farebných odtieňov
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 15 m
Balenie 280 mlanti-fungisuper

elastic

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CS 26 NEUTRAL Neutrálny silikón na vysoko namáhané spoje
Alkoxy neutrálny silikón je silikón s nízkym modulom a vynikajúcou priľnavosťou. Je určený na lepenie 
zrkadiel. Vypĺňanie dilatačných spojov, vypĺňanie škár medzi sklom a jeho podpornou štruktúrou, me-
dzi oknami (drevo, hliník a plast). Môže sa použiť aj na spoje vystavené vlhkosti.

Farba transparent
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 300 mlsuper

elasticoutdoor
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CS 27 BITUMEN Strešný tmel
Plastickoelastický tmel na báze polymérov a bitúmenu. Je určený na 100% vodeodolné tmelenie, 
tmelenie strešných prvkov, opravy trhlín v komínoch, opravy zvodov.

Farba čierna
Výdatnosť 450 g/m²

Balenie 300 mlheavy
trafficoutdoor super

elastic

CS 28 THERMO RESISTANT Tepelne odolný tmel
Elastický tmel, ktorý po vytvrdnutí odoláva teplotám do 260°C (krátkodobo do 315°C). Je určený 
na tmelenie spojov vystavených vysokým teplotám, ako sú pece, kúrenie a klimatizácia. Je tiež vhodný 
na tepelné výmenníky, sušičky a práčky.

Farba červená
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 300 mlsuper

elasticoutdoor

super
elasticoutdoor

CS 23 GLASS Silikón na sklo a akváriá
Trvale elastický 100% silikón s vynikajúcou priľnavosťou ku sklu. Je určený na rôzne sklenárske práce, 
vrátane tmelenia akvárií, vyplňovanie škár medzi sklom a drevom alebo na osadzovanie skla v hli-
níkových rámoch.

Farba transparent, čierna, biela
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 300 ml

CS 29 PU SEALANT Polyuretánový tmel
Jednozložkový, vysoko pružný, polyuretánový tmel, ktorý tvrdne reakciou so vzdušnou vlhkosťou. 
Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým typickým stavebným materiálom, akými sú materiály na báze 
cementu, tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované plechy, rôzne plasty. Je vodovzdorný 
a vhodný na použitie v bazénoch a nádržiach na vodu.

Farba šedá
Výdatnosť škára 15 mm x 8 mm: cca 5 m
Balenie 300 mlhumid areasoutdoor super

elastic
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FT 101 Univerzálny tesniaci a lepiaci tmel s technológiou Flextec®

Viacúčelový, jednozložkový, elastický lepiaci tmel určený na použitie v interiéri aj exteriéri. Na elastické 
spoje a utesňovanie, montáž okenných parapetov, podlahových líšt, dlaždíc, spájanie kovových prvkov, 
utesňovanie rozvodov, ventilácie a klimatizácie, vyplňovanie dilatačných škár v podlahách a stenách 
(vertikálne aj horizontálne spoje), vyplňovanie prasklín a pod. Vhodný aj na prírodný kameň (ale iba 
v bielej a šedej verzii). Je vysoko mechanicky odolný. Po vytvrdnutí je pretierateľný a brúsiteľný.

Farba šedá, biela, transparent
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 280 mlsuper

elastic
easy

workability

balconies
and patiosoutdoor terraces humid areas

CERESIT WHITETEQ Revolučná trubičková/ pištoľová pena
Jednozložková biela trubičková/ pištoľová pena, ktorá zaručuje vynikajúcu štruktúru, o 25 % vyššiu 
flexibilitu*, až 2x nižšiu expanziu*, o 20 % vyššiu tepelnú izoláciu* a o 50 % vyššiu zvukovú izoláciu*. 
Je určená na montáž okenných a dverových rámov, montáž vnútorných zárubní, vytváranie protihlu-
kových zábran, izolovanie stenových panelov a strešných škridiel, vypĺňanie dutín a mnoho ďalších.

* vs. štandardné konvenčné technológie Henkel PU peny

Výdatnosť - trubičková: cca 35 l
- pištoľová: cca 40 l

Balenie 500 ml a 750 ml

CS 38 HEAT RESISTANT Kachliarsky tmel
Anorganický tmel, ktorý vytvára tvrdý spoj bez prasklín a s vysokou tepelnou odolnosťou do 1200°C 
(krátkodobo 1 500°C). Je určený na tmelenie a opravy prasklín kachlí, bojlerov, krbov, rúr, komínov 
a grilov.

Farba čierna
Výdatnosť škára 6 x 6 mm: cca 8 m
Balenie 300 mloutdoor

TS 61 / TS 62
Jednozložková trubičková (TS 61) a pištoľová (TS 62) montážna PU pena. Je určená na izoláciu, inšta-
lácie a vypĺňanie škár a dutín. Zaručuje vynikajúcu priľnavosť ku všetkým povrchom, vysokú tepelnú 
a zvukovú izoláciu a odolnosť proti starnutiu.

Výdatnosť - 500 ml: až do 35 l
- 750 ml: až do 45 l

Balenie 500 ml a 750 ml
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TS 65
Jednozložková trubičková MEGA PU pena s vysokou výťažnosťou, ktorá zaručuje skvelú priľnavosť k väč-
šine materiálov, vysokú výťažnosť, nízkoexpanzné parametre a výborné tepelné a izolačné vlastnosti.  
Je určená na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín a lepenie parapetov. Umožňuje 
veľmi presné dávkovanie.

Výdatnosť cca 50 l
Balenie 750 ml

TS 63
Jednozložková nízkoexpanzná pištoľová PU pena, ktorá zaručuje skvelú priľnavosť k väčšine mate-
riálov, odolnosť proti vlhkosti a starnutiu, veľmi dobré plniace schopnosti a vysokú tepelnú a zvukovú 
izoláciu. Je určená na montáž zárubní, parapetov, prahov, okenných a dverových rámov. Umožňuje 
veľmi presné dávkovanie.

Výdatnosť cca 45 l
Balenie 750 ml

TS 61 WINTER / TS 62 WINTER
Jednozložková zimná trubičková (TS 61) a pištoľová (TS 62) pena, ktorá zaručuje vynikajúcu priľna-
vosť ku všetkým povrchom, odolnosť proti starnutiu a vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu. 

Výdatnosť 25 – 45 l
Balenie 750 ml

TS 67
Flexibilná PU pena na montáž okien, vypĺňanie dutín a škár, lepenie parapetov a prahov. Zaručuje 
vynikajúcu priľnavosť k väčšine materiálov, dlhodobú pružnosť, nízku horľavosť, výborné tepelné 
a izolačné vlastnosti a nízkoexpanzné parametre.

Výdatnosť 45 l
Balenie 750 ml
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TS 100 Čistič PU peny
Prostriedok na čistenie nevytvrdnutej PU peny a čistenie aplikačných pištolí.

Balenie 500 ml

TS 70
Jednozložková pištolová MEGA PU pena s vysokou výťažnosťou, ktorá zaručuje skvelú priľnavosť k väč-
šine materiálov, vysokú výťažnosť, nízkoexpanzné parametre a výborné tepelné a izolačné vlastnosti.  
Je určená na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín a lepenie parapetov.

Výdatnosť cca 65 l
Balenie 850 ml

TS 70 WINTER
Jednozložková MEGA ZIMNÁ pištoľová PU pena s vysokou výťažnosťou. Zaručuje skvelú priľnavosť 
k väčšine materiálov, nízkoexpanzné parametre a výborné tepelné a izolačné vlastnosti. Pena je ur-
čená na montáž okenných a dverových rámov, lepenie parapetov, vyplňovanie dutín, vyplňovanie 
a izolovanie stenových panelov, strešných krytín – tašiek atď.

Výdatnosť cca 60 l
Balenie 850 ml
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Poznámky



Neviditeľná sila 
– viditeľné výsledky!

www.ceresit.sk

Zvyšuje priľnavosť k podkladu

Spevňuje povrch podkladu

Rovnomerná priľnavosť k podkladu

VIAŽE PRACH

HĹBKOVO
PENETRUJÚCI

ZNIŽUJE
NASIAKAVOSŤ

VODY



Podrobné informácie
o sortimente Ceresit získate na adrese:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

Oficiálny distributér:

www.ceresit.sk


