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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Lepicí malty
CM 11
Lepicí malta

Je určena k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, desek z betonu
a kamene (vyjma mramoru) na stabilních a stálých podkladech
Tenkovrstvá lepicí malta k lepení a pokládání jako jsou: beton, cementové potěry, cementové i vápenokeramických obkladů a dlažeb v suchých a mokrých
cementové omítky. Je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.
oblastech a v nádržích na pitnou vodu.
Pro kritické podklady, jako jsou: sádrovláknité desky,
sádrokartón, dřevotřísky, montážní desky, OSB desky, stávající
obklady a dlažby, pórobeton, anhydrit, sádrové podklady,
Balení:
5 a 25 kg papírové pytle
podlahová vytápění, terasy a balkóny doporučujeme použití
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
flexibilních lepicích malt Ceresit nebo přidejte do lepicí malty
Spotřeba: 2
kg/m2 při vrstvě 4 mm
Ceresit CM 11 zušlechťovací emulzi Ceresit CC 83. Emulze
Spárování po: 48 hodinách
zvyšuje přídržnost také při lepení obkladových prvků
s nasákavostí <3%.

Je určena k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, desek z betonu
a kamene (vyjma mramoru) v interiéru i exteriéru. Podkladem
mohou být: beton, cementové potěry, cementové i vápenoTenkovrstvá flexibilní lepicí malta pro lepení keramických
cementové omítky. Při použití v interiéru dále: sádrovláknité des
obkladů a dlažeb na kritické podklady.
a sádrokartón (tl. 12,5 mm, montované na profily s roztečí ≤ 60
dle doporučení výrobců desek), anhydrit, sádrové podklady,
Balení:
25 kg papírový pytel
pórobeton, utěsňující hmoty Ceresit CL 50, CL 51 a CR 166. CM
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
12 je vhodná k lepení nenasákavých (gresových) dlažeb v interié
2
Spotřeba: 1,4
kg/m při vrstvě 4 mm
pro jejich lepení v exteriéru doporučujeme použít flexibilní lepicí
Spárování po: 48 hodinách
malty Ceresit CM 16, CM 17, CM 18 nebo CM 19. Může být
použita pro oblasti zatížené působením vlhkosti a na podlahová
vytápění. V případě kritických podkladů, jako např. terasy
a balkóny, stejně tak dřevotřísky, OSB desky (tl. 22 mm), stávaj
obklady a dlažby přidejte do CM 12 emulzi CC83.

CM 12
Flexibilní lepicí malta „Elastic“

CM 13 Express
Rychletvrdnoucí flexibilní lepicí malta

Lepicí malta Ceresit CM 13 Express je určena k lepení obkladů
a dlažeb z keramiky (glazované, pálené hlíny, kameniny),
Středněvrstvá flexibilní lepicí malta pro lepení obkladů
desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) na podkladech,
a dlažeb na kritických podkladech.
jako např.: beton, cementové potěry, cementové a vápenocementové omítky, sádrokartonové desky, dřevotřískové a OSB
desky (tl. 22 mm), podlahy s podlahovým vytápěním atp. Může
Balení:
25 kg papírový pytel
být použita v exteriéru na stabilních, ne kritických podkladech.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
V interiéru je určena také na pórobeton, podklady sádrové,
Spotřeba: 2,4
kg/m2 při vrstvě 4 mm
anhydritové nebo pevné malířské nátěry atp. Díky rychlému
Spárování po: 6 hodinách
nárůstu pevnosti je lepicí malta Ceresit CM 13 Express ideální
při provádění oprav, rekonstrukcí a hlavně tam, kde je
vyžadován rychlý postup prací nutný pro předání stavby. Pro
lepení mramoru a přírodního hrubokrystalického kamene
použijte lepicí maltu Ceresit CM 15.

CM 15
Lepicí malta na mramor

Je určena k pokládání mramorových desek a desek z přírodního
kamene. K lepení keramických dlaždic o nasákavosti > 1%,
Bílá rychletvrdnoucí tenkovrstvá malta k lepení desek
mramoru,
z kamene a betonu v interiérech, exteriérech na všech
desek z kameniny a desek z přírodního kamene.cementem vázaných podkladech, jako je beton, cementové
potěry, vápenné i vápeno-cementové omítky. Přidáním elastické
emulze Ceresit CC 83 je dosahováno flexibilního lepidlového
Balení:
25 kg papírový pytel
lože s vysokou spojovací pevností v těch případech, kdy jsou
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
obklady a dlažby lepeny v interiéru na staré obklady a dlažby,
Spotřeba: 2,5
kg/m2 při vrstvě 4 mm
nátěry, podlahová vytápění, anhydritové potěry, pórobeton,
Spárování po: 16 hodinách
potěry z litého asfaltu, dřevotřískové desky, sádrové omítky
a sádrokartón, v exteriéru na balkónech a terasách.
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Lepicí malty
CM 16
Flexibilní lepicí malta "Flex"

Je určena k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, desek
z betonu a kamene (vyjma mramoru) v interiéru i exteriéru
Tenkovrstvá flexibilní lepicí malta pro lepení obkladů
na kritických podkladech. Pro lepení na montovaných dělících
a dlažeb na kritických podkladech, pro balkóny a
příčkách,
terasy. podlahách s podlahovým vytápěním, fasádách,
terasách a balkónech. Vysoká přídržnost lepicí malty
umožňuje lepení obkladů a dlažeb s nasákavostí <3%
Balení:
25 kg papírový pytel
na kritických podkladech, jako jsou např.: stávající obklady
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
a dlažby, pevné malířské nátěry, sádrové podklady, anhydrit
Spotřeba: 1,4
kg/m2 při vrstvě 4 mm
a pórobeton.
Spárování po: 24 hodinách

CM 17
Flexibilní lepicí malta "SuperFlex"

Je určena k lepení obkladů, dlažby z keramiky, betonu
a kamene (vyjma mramoru) na kritických podkladech.
Tenkovrstvá silně flexibilní lepicí malta pro lepení
Podkladem mohou být: beton (stáří více než 3 měsíce),
keramických obkladů a dlažeb na nestálé a kritické
tradiční omítky a cementové potěry (stáří více než 28 dní).
podklady.
Je vhodná pro lepení na podlahových vytápěních, schodištích,
terasách a balkónech, bazénech a zásobnících na vodu.
CM 17 je vhodná pro podklady jako: stávající obklady
Balení:
5 a 25 kg papírové pytle
a dlažby, dřevotřísky, pevné nátěry s dobrou přídržností,
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
podklady sádrové, anhydritové, pórobeton (pouze v interiéru)
Spotřeba: 1,5
kg/m2 při vrstvě 4 mm
a k lepení nenasákavých (gresových) dlažeb.
Spárování po: 24 hodinách

CM 17 Stop Dust
Flexibilní bezprašná lepicí malta

Je určena k lepení obkladových materiálů z keramiky, cementu
a kamene (kromě mramoru) na nestálých a kritických podkladec
Tenkovrstvá malta pro lepení keramických obkladů
Je doporučována pro lepení obkladů a dlažeb na tenkých
a dlažeb na nestálé a kritické podklady: bezprašná!
dělicích příčkách, podlahách se zabudovaným podlahovým
vytápěním, schodištích, balkónech, terasách, plaveckých
bazénech a technologických vodních nádržích. Vysoká přilnavost
Balení:
25 kg papírové pytle
malty umožňuje její použití pro lepení na kritických podkladech,
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
jako jsou stávající obklady a dlažby, staré nátěry, sádrové
Spotřeba: 1,2
kg/m2 při vrstvě 4 mm
a anhydritové podklady, pórobeton apod.
Spárování po: 24 hodinách

CM 18
Flexibilní lepicí malta „EasyFlex“

Je určena k lepení keramických obkladových materiálů,
k pokládání jemné keramiky a izolačních desek, lepení dlaždic
Tenkovrstvá flexibilní lepicí malta pro lepení keramických
s nízkou nasákavostí a kamenných obkladů (mimo mramoru).
obkladů a dlažeb na nestálých a kritických podkladech.
Pro potěry s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy, fasády,
bazény a pro hotové betonové díly (stáří min. 3 měsíce).
Všude tam, kde je nutno docílit flexibilního lože pro vyrovnání
Balení:
18 kg papírový pytel
podružného napětí na kritických podkladech. Pro opravy
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
a vyrovnávání podkladů a nerovností do vrstvy tl. 8 mm, před
Spotřeba: 1,2
kg/m2 při vrstvě 4 mm
podkládáním obkladů a dlažeb.
Spárování po: 12 hodinách
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Lepicí malty, lepidla

Je určena k lepení keramických obkladových materiálů, pokládán
CM 19
Flexibilní lepicí malta pro velké formáty jemné keramiky a kameniny velkých formátů. Pro zabezpečení
Rychletvrdnoucí flexibilní lepicí malta pro celoplošné
bezdutinového maltového lože (úplného pokrytí zadní strany
lepení keramických dlažeb velkých formátů na kritických
pokládaného obkladového materiálu) a k zabránění podružného
podkladech.
napětí na kritických podkladech. Na potěry s podlahovým
vytápěním, balkóny a terasy.
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 2,4
kg/m2 při vrstvě 6 mm
Spárování po: 6 hodinách

CM 25
Flexibilní lepicí malta pro skleněné
mozaiky

Je určena k lepení skleněných mozaik, obkladů a dlažby ze
skla, keramiky, kameniny a izolačních desek, k lepení světlých
mramorů a desek přírodního kamene bez rizika probarvení
Bílá tenkovrstvá rychletvrdnoucí flexibilní lepicí na
malta
kritických
pro
podkladech metodou tenkovrstvého i středněvrstvé
lepení skleněných mozaik a obkladů ze skla.
lepení. Zvláště vhodná je pro lepení
drceného
desek přírodního
z
kamene. Při jejich pokládání však doporučujeme provést nejprve
zkoušku, zda malta trvale nezanechává stopy na povrchu
Balení:
20 kg papírový pytel
použitých desek. K pevnému, flexibilnímu lepení a přenosu
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
podružného napětí na kritických podkladech. Na podlahových
Spotřeba: 1,3
kg/m2 při vrstvě 4 mm
vytápěních, terasách, balkónech, fasádách a „mladých“
Spárování po: 3 hodinách
nevyzrálých betonech (stáří min. 3 měsíce). Pro opravy
a vyrovnávání podkladů do tl. cca 10 mm, zvláště vhodná je
pro dosažení sjednoceného barevného tónu podkladu, při lepení
skleněných mozaik.

CU 22
Epoxidové lepidlo na obklady

Je určeno k lepení keramických obkladů a dlažeb, desek
z přírodního kamene a mramoru, kabřince, dřevotřískových
Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice pro pevnédesek,
a vůči porcelánu, skleněné mozaiky apod. K lepení prvků,
agresivním chemickým vlivům odolné položení hotových dílců, profilů. Pro interiér i exteriér. Speciálně vhodné
keramických obkladů a dlažeb.
pro použití v prostředí vystaveném působení chemikáií a v trvale
mokrém prostředí, např. v myčkách, lázních, velkokapacitních
Balení:
8 kg dvojitá nádoba z plechu kuchyních, pivovarech, silech, stájích, mlékárnách, bazénech,
laboratořích. Pro trvanlivé lepení na kov (hladký kovový povrch
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
resp. kov s ochranným antikorozním nátěrem), beton, cementov
Spotřeba: 2,2
kg/m2 při vrstvě 4 mm
omítky a cementové nátěry. Vhodné pro podlahová vytápění.
Spárování po: 24 hodinách

CU 26
Flexibilní lepidlo "vodotěsné"

Je určeno k lepení keramických dlaždic s profilovanou zadní
stranou s výškou ≤ 1 mm. K vyrovnání a sjednocení povrchů
Disperzní lepidlo pro lepení obkladů, dlažeb, mozaik,
vnitřních stěn. K lepení tvrzených obkladových desek z PVC,
korku a dekoračních desek.
tepelně a zvukově izolačních desek, korku, dekoračních desek
a pod. K lepení keramických obkladů, dlažby a mozaiky
ve vlhkých prostorech, jako např. v koupelnách, sprchách,
Balení:
3 kg PE nádoba
kuchyních a pod. Podklady mohou být: beton, lehčený beton,
Skladovatelnost:
12 měsíců v chladném prostředí
tradiční omítky třídy P II, P III, sádrové omítky, sádrokarton
Spotřeba: 1,8
kg/m2 při vrstvě 4 mm
(tloušťka ≥12,5 mm), cementovláknité desky, dřevotřísky, pevné
Spárování po: min. 48 hodinách (stěny)
nátěry, staré obklady a dlažby. Nevhodnéexteriéru
pro použití v
v oblastech dlouhodobě zatížených vlhkostí, jako jsou např.
bazény.
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Cementové spárovací hmoty
CE 33 Super
Spárovací hmota pro úzké spáry

Je určena pro spárování obkladů, dlaždic a mozaiky z keramiky
a póroviny, desek z kamene a betonu (vyjma mramoru)
Cementová spárovací malta pro spárování keramických
v interiérech i exteriérech, na místech kde není vyžadována
obkladů a dlažeb pro šířku spáry do 8 mm.
chemická odolnost spár. Z praktického hlediska doporučujeme
pro spárování v exteriéru používat spárovací hmotu v barvě
Barevné odstíny:
viz vzorník spárovacích hmotšedé.
na str. 47
Balení:
2; 5 a 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
2
Spotřeba:
0,4 – 0,7 kg/m
Pochozí po:
24 hodinách

CE 35 Super
Spárovací hmota pro široké spáry

Je určena pro spárování keramických obkladů a dlaždic,
mozaiky z keramiky a póroviny, kameninových cihel,
Cementová spárovací malta pro spárování keramických
spárovacích panelů, skleněných tvárnic, desek z kamene
obkladů a dlažeb pro šířku spáry od 4 do 15 mm.
a betonu (vyjma mramoru), na vyplnění spár lícového a režného
zdiva pomocí spárovacího železa. Je použitelná ve vnitřních
Barevné odstíny:
viz vzorník spárovacích hmota vnějších prostorech a v prostorech se stálou vlhkostí,
na místech kde není vyžadována chemická odolnost spár.
na str. 47
Z praktického hlediska doporučujeme pro spárování v exteriéru
Balení:
5 a 25 kg papírové pytle
používat spárovací hmotu v barvě šedé.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
2
Spotřeba:
0,6 – 1,2 kg/m
Pochozí po:
24 hodinách

Je určena pro spárování obkladů a dlaždic z keramiky, skla
CE 40 Aquastatic
Flexibilní spárovací hmota s hydrofobníma kameniny (vyjma mramoru), na stěnách i podlahách. Díky
vysokému stupni hydrofobizace spár (aquastatický efekt) se
efektem
Flexibilní cementová spárovací malta pro spárování
kapky vody udržují ve formě perliček na povrchu a nevsakují se
keramických obkladů a dlažeb, odolná proti zatížení
do struktury spáry. To umožňuje použití spáry v místech
vlhkostí, pro šířku spáry do 8 mm.
dlouhodobě vystavených působení vody, jako např. koupelny,
sprchy, kuchyně. Může být použita v interiéru i exteriéru.
Barevné odstíny:
viz vzorník spárovacích hmotObzvláště doporučená, jsou-li obklady lepeny na kritické
podklady, jako např. podlahová vytápění, dřevotřísky
na str. 47
a sádrokartony. Vytváří dokonale hladkou spáru s vysokou
Balení:
2 a 5 kg PE nádoba
odolností proti poškrábání a znečištění.
Skladovatelnost:
24 měsíců v suchém prostředí
2
Spotřeba:
0,4 – 0,7 kg/m
Pochozí po:
9 hodinách

Je určena ke spárování obkladů a dlažeb z keramiky, skla a kame
CE 43 Grand’Elit
Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou (kromě přírodního kamene náchylného na probarvení a mramoru
na stěnách i podlahách. Díky vysokému stupni hydrofobizace spá
chemickou odolností

(efekt aquastatic) se kapky vody udržují ve formě perliček na po
Vodotěsná cementová spárovací hmota pro spárování
a nevsakují se do struktury spáry. To umožňuje použití spáry
keramických obkladu a dlažeb na kritických
v bytovém sektoru na všechny druhy povrchů. Určena pro interié
podkladech pro šířku spáry do 20 mm.
i exteriér. Doporučována je hlavně tam, kde jsou obklady lepeny
na kritické podklady, jako např. podlahová vytápění, dřevotřísky
Barevné odstíny:
viz vzorník spárovacích hmotsádrokartony, balkóny, terasy a fasády. Určená také k použití
na str. 47
ve všech veřejných objektech, jako např. v prodejnách, garážích
Balení:
5 kg PE nádoba a 25 kg pytle kancelářích, výrobnách, skladech, bazénech a prostorech s nimi
Skladovatelnost: 24 měsíců v nádobách a 12spojených,
měsíců mycích linkách, průmyslových kuchyních, zásobnících
v pytlích v suchém prostředí na pitnou vodu, čistírnách komunálních odpadů apod. Na místech
2
Spotřeba:
0,6 – 1,2 kg/m
s vysokým zatížením chemickými látkami (např. akumulátorovny
Pochozí po:
5 hodinách
silážní jámy, prostory pro tepelné zpracování potravin apod.)
použijte epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 47 a CE 48.
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Cementové a epoxidové spárovací hmoty
CE 47
Epoxidová spárovací hmota pro stěny

Je určena pro trvanlivé spárování obkladů z keramických
dlaždic podléhajících agresivním chemickým vlivům, např.
Dvousložková chemicky odolná spárovací hmotav pro
koupelnách, mlékárnách, velkokapacitních kuchyních,
spárování obkladů a dlažeb na stěnách pro spáry
akumulátorových místnostech, prádelnách, myčkách aut,
od 2 do 8 mm.
pivovarech, silech, stájích, vodních nádržích
pitnou vodou),
(i s
bazénech a laboratořích. Použití v interiéru i exteriéru
Barevný odstín: šedý
a na trvale mokrých místech. Při šířce spár od 8 do 12 mm je
třeba přidat 15% plamenem sušeného křemenného písku
Balení: 5
kgdvojitá nádoba z plechu o velikosti zrn 0,2 - 0,6 mm.
Chemická odolnost viz tabulka chemických odolností str. 46.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí.
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
0,8 - 1,6 kg/m
Pochozí po:
24 hodinách

CE 48
Epoxidová spárovací hmota pro
podlahy

Je určena pro trvanlivé spárování obkladů z keramických
dlaždic podléhajících agresivním chemickým vlivům, např.
v koupelnách, mlékárnách, velkokapacitních kuchyních,
Dvousložková chemicky odolná spárovací hmotaakumulátorových
pro
místnostech, prádelnách, myčkách aut,
spárování obkladů a dlažeb na podlahách pro spáry
pivovarech, silech, stájích,nádržích
vodních (ipitnou
s
vodou),
od 2 do 8 mm.
bazénech a laboratořích. Použití v interiéru i exteriéru
a na trvale mokrých místech. Při šířce spár od 8 do 12 mm je
Barevný odstín: šedý
třeba přidat 15% plamenem sušeného křemenného písku
o velikosti zrn 0,2 - 0,6 mm.
Balení: 5
kgdvojitá nádoba z plechu Chemická odolnost viz tabulka chemických odolností str. 46.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí.
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
0,8 - 1,9 kg/m
Pochozí po:
24 hodinách

CE 49
Epoxidové utěsnění

Je určeno k utěsnění podkladů proti průniku vody, působení
kyselin a louhů. Flexibilní, chemicky odolné, beze spár,
Flexibilní celoplošné utěsnění pod keramické obklady
do prostor trvale zatížených vlhkostí, pod keramickými
a dlažby, odolné vůči chemikáliím.
obklady, např. v koupelnách, ve sprchách, na toaletách,
v lázních, plaveckých areálech, bazénech, myčkách,
Balení:
5 kg složka A a 5 kg složka Bna balkónech, terasách, ve velkokapacitních kuchyních,
jatkách, mlékárnách a výrobnách nápojů, papíru, kůže, textilu
dvojitá nádoba z plechu
a chemického průmyslu. Doporučenými podklady jsou beton,
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
cementové potěry, omítky skupiny II a III, popískovaný litý
Chraňte před mrazem!
asfalt v interiéru, staré obklady, topné potěry, dřevotřísky,
Spotřeba: 1,3
kg/m2 při vrstvě 1 mm
zdivo s vyplněnými spárami, podlahové stěrky. Neaplikujte
Vytvrzení po: 16 hodinách
na podklady s dlouhotrvajícím působením vlhkosti na zadní,
negativní straně.

CE 50
Epoxidový základní nátěr

Je určen k penetraci savých i nesavých podkladů před
nanesením epoxidového utěsnění Ceresit CE 49, při ochraně
Základní nátěr pro epoxidové utěsnění Ceresit CE
prostor
49. proti průniku vody, působení kyselin a louhů.
Doporučenými podklady jsou beton, cementové potěry,
Balení:
5 kg dvojitá nádoba z plechu omítky skupiny II a III, popískovaný litý asfalt v interiéru, staré
obklady, topné potěry, dřevotřísky, zdivo s vyplněnými
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
spárami, podlahové stěrky. Neaplikujte na podklady
Chraňte před mrazem!
2
s dlouhotrvajícím působením vlhkosti na zadní, negativní
Spotřeba:
0,2 – 0,3 kg/m
straně.
Vytvrzení po: 16 hodinách
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Těsnicí hmoty a izolační pásy
CL 50
Dvousložkové utěsnění

Je určeno k utěsnění podkladů před lepením keramických
obkladů a dlažeb.
Cemento-disperzní hmota pro provádění vodotěsné
Použití v interiéru: K utěsnění povrchů omítek a potěrů v oblaste
a elastické izolační vrstvy pod keramické obklady.
trvale mokrých nebo namáhaných vlhkostí jako např. v lázních,
koupelnách, sprchách, kuchyních, na toaletách a v místnostech
podlaze.
v CL 50 lze použít
Balení:
10 kg PE nádoba obsahující s kanalizačními odtoky umístěnými
také na podlahách s podlahovým vytápěním.
2
složky
Použití v exteriéru: Jako ochrana proti pronikání vlhkosti
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
do podkladů z betonu a na cementových potěrech, před
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 1,6
kg/m2 celkem pro 2 vrstvy pokládáním dlažeb na terasách a balkónech. Neprovádějte
přímo na staré obklady a dlažby, ale na předem připravenou
Lepení po:
2 hodinách
kontaktní vrstvu.

CL 51
Jednosložkové utěsnění

Je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladů před
lepením keramických obkladů a dlažeb. K utěsnění omítek
Disperzní hmota pro provádění vodotěsné a elastické
a potěrů (i s podlahovým vytápěním) v bytové výstavbě,
izolační vrstvy pod keramické obklady.
na místech zatížených vlhkostí v koupelnách, sprchách,
kuchyních a na toaletách. Materiál je přímo připravený
ke zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.
Balení:
5 a 15 kg PE nádoba
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 1,1
kg/m2 celkem pro 2 vrstvy
Lepení po:
4 hodinách od nanesení
2. vrstvy

CL 52
Izolační pás pro zvýšená zatížení

Je určen k vodotěsnému přemostění dilatačních
a připojovacích spár ve spojení s vodotěsnými flexibilními
Pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačníchtěsnicími produkty, jako např. Ceresit CL 50, Ceresit CL 51
a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby
a Ceresit CR 166, pod keramické obklady
dlaždicza desek.
v interiéru i exteriéru, ideální pro balkóny a terasy.
Pro interiéry i exteriéry. Pro podlahy i stěny.
Balení:
10 a 50 m v kartonu
Skladovatelnost:suchém
v
prostředí

CL 152
Izolační pás

Je určen k vodotěsnému přemostění dilatačních
a připojovacích spár ve spojení s vodotěsnými flexibilními
Pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačníchtěsnicími produkty, jako např. Ceresit CL 50, Ceresit CL 51
a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby
a Ceresit CR 166, pod keramické obklady
dlaždicza desek.
v interiéru i exteriéru.
Pro interiéry i exteriéry. Pro podlahy i stěny.
Balení:
10 a 50 m v kartonu
Skladovatelnost:suchém
v
prostředí
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Čističe a doplňkové produkty
CE 51
Čistič epoxidů

Je vhodný pro použití jako čistič po vyspárování epoxidovými
pryskyřicemi, k dodatečnému čištění použitých nástrojů
Speciální čisticí prostředek k odstranění zbytků a nářadí, jakož i k odstranění zbytků pryskyřic při provádění
a znečištění epoxidovými pryskyřicemi.
obkladačských prací. Odstraňuje znečištění z betonu,
keramiky, kamene, kovu, dřeva, dlažebních kostek apod.
Odstraňuje skvrny a znečištění z průmyslových podlah (olej,
Balení:
1 l PE láhev
kaučuk a pod.).
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí.
Chraňte před mrazem!
Spotřeba:
podle stupně znečištění

CL 55
Univerzální čistič

Je určen k čištění betonů, fasádních pásků, pohledového zdiva,
balkónů, teras a keramických obkladů. K odstranění
Čisticí koncentrát pro odstranění zbytků vápna acementových
cementu.
a vápenných závojů, výkvětů a nánosů,
cementových zbytků, vodního kamene a lehkého znečištění
rzí. Není vhodný pro mramor, solnhofernské kamenné desky
Balení:
3 l PE kanystr
a přírodní kámen obsahující vápenec.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
2
Spotřeba:
0,05 – 0,2 l/m

CT 10
Těsnění a izolace pro balkóny

Je určeno k utěsnění, izolaci a impregnaci pohledově
nepoškozených obkladů a dlažeb, betonu, stěrkových hmot
Transparentní impregnace bez obsahu rozpouštědel,
a přírodního kamene. K docílení vodu odpuzujícího povrchu
k izolaci a utěsnění spár mezi obkladačkami
porézních obkladaček a spár. Jako transparentní přídavné resp.
na balkónech a terasách, v koupelnách a sprchách.
dodatečné utěsnění spár, utěsňuje trhliny do max. 0,2 mm. Jako
Použitelná na savých i nesavých podkladech. časově omezená ochrana ploch vyžadujících sanaci (např.
popraskaná glazura).
Balení:
1 l PE kanystr
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,2
l/m2 podle savosti podkladu
Odolnost vůči dešti: po 2 - 6 hodinách podle
klimatických podmínek
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Speciální produkty
CL 53/54
Těsnicí manžeta pro stěny/podlahy

Doplňkové produkty k systémovému řešení utěsnění staveb,
ve spojení s těsnicími hmotami Ceresit CL 50, CL 51 a CR 166,
Elastická manžeta pro vodotěsné a elastické překlenutí
ideálnířešení detailů při průchodu stěn pod obklady a dlažbou
trubkových průchodek stěn/utěsnění podlahových
v interiéru i exteriéru.
odtoků.
Balení:
15 ks/5 ks balení v kartonu
Skladovatelnost:
v suchém prostředí
Rozměr: 120x120
mm/425x425
mm

CL 56/57
Utěsnění rohů vnější/koutů vnitřní

Doplňkové produkty k systémovému řešení utěsnění staveb,
ve spojenítěsnicími
s
hmotami Ceresit CL 50, CL 51 a CR 166,
Elastický prvek pro vodotěsné a elastické utěsnění
ideálnířešení detailů při utěsnění nároží pod
interiéru
dlažbou v
nároží/koutů.
i exteriéru.
Balení:
10 ks balení v kartonu
Skladovatelnost:suchém
v
prostředí
Rozměr:
délka hrany 145 mm

CL 58
Multipodkladové desky

Jsou určeny k překlenování dilatačních spár, trhlin a prasklin
v podkladu, ochraně položených keramických krytin před
Oddělující a izolační podkladové desky pod lepené
tvorbou trhlin při smršťování cementových podkladů v době
keramické dlažby a přírodní kámen.
jejich schnutí. Ve vlhkých prostorech doporučujeme použití
ve spojení s utěsňovacími stěrkami CL50 nebo CL51. Desky
o tl. 4, 9 a 15 mm jsou ideální pro opravné práce při provádění
Balení:
4 mm v balíku 10 ks 2= 6 m
zvukových nebo tepelně izolačních prací, lepení na kritických
9 mm v balíku 5 ks 2= 3 m
15 mm v balíku 4 ks = 22,4 m podkladech, jako jsou např. dřevěné podlahy a dřevotřísky.
Desky o tloušťce 15 mm mohou být pokládány jako plovoucí
Skladovatelnost: volně
položené
podkladní podlaha, tepelná izolace ve sklepě, nebo jako
v suchém prostředí
vysoké utlumení kročejového hluku v podkroví.
Rozměr:
100 x 60 cm
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1. LEPENÍ, SPÁROVÁNÍ A UTĚSŇOVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB
Základní nátěry a doplňkové produkty
CT 17
Základní hloubkový nátěr bez
rozpouštědel

Je určen jako základní nátěr na stěny a podlahy. Ke zpevnění
a zvýšení nepropustnosti proti vlhkosti na lehkém betonu,
dřevotřískových deskách, sádrových omítkách, sádrokartonovýc
Základní nátěr pro ošetření podkladů před lepením
a sádrovláknitých deskách, anhydritových potěrech, silně savých
obkladových materiálů, nanesením povrchovýchomítkách
vrstev nebo cementových potěrech, keramických dlažbách,
a vyrovnávacích hmot.
podlahách z přírodního a umělého kamene, na vysoce zhutněnýc
hlazených betonových podlahách před aplikací lepicích malt,
vyrovnávacích nebo stěrkových hmot Ceresit.
Balení:
2; 5 a 10 l PE kanystry
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
0,1 - 0,5 l/m
Doba schnutí: cca 4 hodiny

CN 94
Speciální základní nátěr

Je určen jako základní nátěr podkladů pod podlahové
vyrovnávací stěrky, lepicí malty pro obklady z keramiky a kamen
Koncentrát zvyšující přídržnost podlahových
nebo pod elastické utěsňovací stěrky. Pro použití na podlahách
vyrovnávacích stěrek, lepicích malt a utěsňovacích
i stěnách,
stěrek.pro podklady nasákavé i nenasákavé. Je speciálně
určen jako penetrační nátěr na všechny kritické podklady, jako
např. potěry se zbytky těžce odstranitelných lepidel, glazovaná
Balení:
1; 5 a 10 l PE kanystry
keramika, disperzní nebo epoxidové nátěry (pouze v interiéru).
Skladovatelnost:
18 měsíců v suchém prostředí
Může být použit na potěry anhydridové, cementové, asfaltové,
Chraňte před mrazem!
podlahové sádrovláknité desky, průmyslově vyráběné betonové
Spotřeba:
0,03 - 0,12 l
stavební dílce, natřené i nenatřené dřevěné podklady (dřevotřísk
podle savosti podkladu
a OSB desky), podlahové vyrovnávací hmoty, stávající podlahy
Doba schnutí: 2 - 4 hodiny
keramické a kamenné, tradiční omítky, podklady ze sádry
a pórobetonu. CN 94 může být použit na potěry s podlahovým
vytápěním.

CC 83
Zušlechťující emulze

Je určena k použití ve spojení s lepicími maltami Ceresit CM 11,
CM 12, CM 14, CM 15, CM 16, CM 19 při lepení keramických
Přísada zušlechtěná umělou živicí pro tenkovrstvé
materiálů
lepicí s nasákavostí <1% a lepení na terasách a balkónech
malty a vyrovnávací hmotu Ceresit CN 72 na kritické
a samonivelační vyrovnávací hmotou Ceresit CN 72 při
podklady a zatížení.
vyrovnávání na kritických podkladech, jako jsou např. staré
obklady, nátěry, anhydritové podklady, pórobeton, potěry z litéh
asfaltu, lehké panely, dřevotřískové desky, potěry s podlahovým
Balení:
5 kg PE kanystr
vytápěním, sádrokartonové a sádrovláknité desky.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba:
2 - 4 kg/25 kg malty podle
použití

CC 81
Přísada pro zvýšení přilnavosti

Je určena ke zvýšení přilnavosti kontaktních vrstev,
cementových prostřiků a spojovacích můstků pod malty,
Emulze ze syntetických pryskyřic pro zvýšení přilnavosti
opravné a vyrovnávací hmoty na bázi cementu jako např
pro opravné hmoty, omítky a vytvoření spojovacího
Ceresit CN 83 a CN 87.
můstku.
Balení:
2; 5 a 10 kg PE kanystry
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém a chladném
prostředí. Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
0,2 – 0,125 kg/m
podle použití
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2. VYROVNÁVÁNÍ A SANACE PODLAH
Samonivelační a vyrovnávací hmoty
CN 69
Samonivelační hmota

Je určena k vyrovnávání betonových podkladů a desek z betonu,
k provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných
Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah v interiéru
s podkladem, pouze v interiérech a na místech nezatížených
v rozsahu od 1 do 10 mm.
trvalou vlhkostí. Materiál umožňuje zhotovení vodorovných,
rychle pochozích, hladkých podkladů pro ukládání dlažby
i ostatních podlahových krytin. Je vhodná pro podlahová vytápěn
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
9 měsíců v suchém prostředí a může být rozlévána strojově.
Spotřeba: 1,5
kg/m2 při vrstvě 1 mm
Pochozí po:
cca 6 hodinách
Další kladení po:
24 - 72 hodinách

CN 72
Samonivelační hmota

Je určena k vyrovnávání betonů, cementových, anhydritových
potěrů, potěrů s podlahovým vytápěním před pokládáním
Samonivelační vyrovnávací hmota pro vyrovnávání
dlažeb a ostatních podlahových krytin. Pouze pro interiér,
podlah v rozsahu od 2 do 20 mm v interiéru, ve vspojení
oblastech nezatížených stálou vlhkostí. Při hloubce vrstvy
s elastickou emulzí Ceresit CC 83 i pro exteriér. min. 6 mm je určena i pro vysoce namáhané podlahy v bytové
výstavbě a průmyslových stavbách, ve skladech, sklepích,
půdách, továrních halách, dílnách a pod., s následnou
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí dekorativní úpravou nátěry Ceresit CF. V kombinaci se
zušlechťující elastickou emulzí Ceresit CC 83 je určena
Spotřeba: 1,6
kg/m2 při vrstvě 1 mm
k vyrovnávání dřevěných podlah a kritických podkladů
Pochozí po:
3 hodinách
v interiéru i exteriéru. Zušlechťující emulze CC 83 zlepšuje
Další kladení po:
48 hodinách
elasticitu CN 72, avšak současně snižuje její rozlévací
schopnost.

CN 76
Vyrovnávací hmota

Je určena k vyrovnání stropů a podkladů z betonu. Pro použití
v průmyslu i v oblasti bydlení, na terasách i balkónech. Pro
Vyrovnávací hmota pro vyrovnání silně zatížených
spádové potěry před položením dlaždic a jiných podlahových
podlah v rozsahu od 4 do 50 mm v interiérech krytin. Jako užitková vrstva ve skladovacích prostorách, výrobníc
i exteriérech.
halách, dílnách, garážích a sklepech. K vyhlazení a vyrovnání
cementových potěrů, drsných betonových podlah. K provádění
podlah obytných a hospodářských staveb s ukončovací
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí dekorativní vrstvou nátěry Ceresit CF. Pro interiéry i exteriéry.
Pro vrstvy od 4 do 10 mm bez příměsi křemitého písku. Pro vrstv
Spotřeba: 2,0
kg/m2 při vrstvě 1 mm
od 10 do 50 mm s příměsí křemitého písku frakce 0 - 8 mm.
Pochozí po:
3 hodinách
Další kladení po:
72 hodinách

CN 81
Vyrovnávací malta pro podlahy

Je určena pro opravy cementem vázaných podlah ve výrobnách,
dílnách, skladech, průmyslovém i obytném sektoru. K vyplnění
Cementová vyrovnávací malta s vysokou pevností
a vyrovnání
pro
nerovností, dutin v betonu, betonových dílců a pod.
tloušťku vrstvy od 1 do 80 mm.
K vyrovnání nerovností schodišťových stupňů a podest. Hmota
je vhodná i pro podlahová vytápění. Není určena pro exteriér,
prostory dlouhodobě zatížené vlhkostí a pro celoplošné
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí vyrovnávání podlah.
2
Spotřeba:
1,6 kg/m
při vrstvě 1 mm
Pochozí po:
45 minutách
Další kladení po:
24 hodinách
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2. VYROVNÁVÁNÍ A SANACE PODLAH
Samonivelační a vyrovnávací hmoty a ochranné nátěry
CN 83
Rychletvrdnoucí hmota

Je určena k vyspravením aopravám betonových podlah
a cementových potěrů. K provádění potěrů svázaných
Vyrovnávací hmota pro opravy a provádění silněs podkladem o tl. od 5 do 30 mm. Pro použití v průmyslu
zatížených podkladů s vysokou pevností a pro opravy
i v oblasti bydlení, na terasách i balkónech. Pro spádové
betonových prvků v rozsahu od 5 do 30 mm
potěry před položením dlaždic a jiných podlahových krytin.
v interiérech i exteriérech.
Jako užitková vrstva ve skladovacích prostorách, výrobních
halách, dílnách, garážích a sklepech. K opravám a vyrovnání
betonových schodů, obrubníků, podezdívek apod. K provádění
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí podlah s vysokou pevností obytných a hospodářských staveb
s ukončovací, dekorativní vrstvou nátěry Ceresit CF.
Spotřeba: 2,0
kg/m2 při vrstvě 1 mm
Pochozí po:
5 hodinách
Další kladení po:
72 hodinách

CN 87
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

Je určena k provádění podkladových podlah spojených
s cementovým podkladem v tl.od 10 do 60 mm, oddělených
Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání
např.
podlah
fólií, lepenkou v tl.od 35 do 80 mm nebo „plovoucích”
pro tloušťku vrstvy od 10 do 80 mm.
na tepelně popř. zvukově izolační vrstvě v tl. od 45
do 80 mm. Směs rozmíchaná s vodou má plastickou
konzistenci dovolující vytvoření spádů. Podklady z Ceresitu
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí CN 87 (armované i nearmované) mohou být použity
v interiéru i v exteriéru a v místech zatížených trvalou
Spotřeba: 2,0
kg/m2 při vrstvě 1 mm
vlhkostí. Potěr vytvořený z CN 87 může také sloužit jako
Pochozí po:
3 hodinách
konečná povrchová úprava, lze na něj lepit keramické
Další kladení po:
24 hodinách
dlažby, parkety, živičné povlaky (ve formě nátěrů nebo
stěrek), případně vylévat samonivelační stěrky Ceresit.

CF 34
Epoxidový nátěr

Je určen pro barevný nátěr podlah a stěn v oblastech zatížených
stálou vlhkostí, jako jsou bazény nebo zásobníky na pitnou
Dvousložková barva z epoxidové pryskyřice provodu,
trvalév interiéru i exteriéru. Chrání povrchy a usnadňuje jejich
a vodotěsné nátěry cementem vázaných podkladů.
čištění a údržbu. Vhodný pro balkóny, výrobní, skladovací
a výstavní prostory, prodejny, kanceláře, chodby, garáže,
Barva: modrá, šedá
prostory pro hobby apod. Nedoporučujeme používat
Balení:
12 kg dvojitá nádoba z plechuv prostorech s vysokým mechanickým nebo chemickým
namáháním.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém a chladném
prostředí. Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 0,5
kg/m2 při 2 nátěrech
Doba schnutí: 24 hodiny
Zatížení po:
5 dnech

O
N V

Průmyslové podlahové systémy Ceresit
Produkty určené k vytváření silně zatížených průmyslových
podlah a sportovních povrchů.

NKA

I

Podlahy vytvořené s produkty Ceresit CF se vyznačují sníženým rizikem smyku nebo
uklouznutí, jsou pevné, trvanlivé, odolné vůči mechanickému a chemickému zatížení,
voděodolné, snadno se udržují a čistí a navíc jsou vzhledově estetické.

CF
CF
CF
CF
CF

87 – Epoxidový základní nátěr
90 – Elastický polyuretanový základní nátěr
91, CF 92, CF 93 – Polyuretanové samonivelační hmoty
94, CF 98, CF 99 – Epoxidové samonivelační hmoty
95, CF 96, CF 97 – Polyuretanové vrchní nátěry

Více informací naleznete na www.ceresit.cz.
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3. OPRAVY A SANACE BETONŮ
Opravné malty - Systém Ceresit PCC
CD 24
Opravná stěrka pro opravy betonu

Je určena k vyrovnávání betonových a železobetonových
povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst.
Cementová jemnozrná malta pro vyrovnání betonových
Je vhodná pro vyplňování pórů a prasklin, např. před
povrchů do 5 mm.
malováním. CD 24 může být použita na stěny i podlahy,
v interiéru i exteriéru. CD 24 je součástí systému oprav betonů
Ceresit PCC. Systém Ceresit PCC je určen pro vyplňování
Balení:
25 kg papírový pytel
nerovností, reprofilaci balkónů a pro komplexní opravy různých
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
typů betonových a železobetonových konstrukcí. Je vhodná
Spotřeba: 1,5
kg/m2 při vrstvě 1 mm
pro opravy stavebních konstrukcí, jako jsou balkóny, pilíře,
sloupy, nosníky, stropy apod. Může být použita pro opravy
staveb, jako jsou betonové a železobetonové zásobníky pro
vodu (včetně kanalizačních odpadových šachet), rampy,
dálniční mosty, skeletové konstrukce, monolitické konstrukce
(včetně bazénů), komíny, chladírny apod.

CD 25
Opravná stěrka pro opravy betonu

Je určena k vyrovnávání betonových a železobetonových
povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst.
Cementová jemnozrnná malta pro provádění tenkých
CD 25vrstev
může být použita na stěny i podlahy, v interiéru
od 5 do 30 mm
i exteriéru. Může být zpracovávána ručně i strojně. CD 25
je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC. Systém Ceresit
PCC je určen pro vyplňování nerovností, reprofilaci balkónů
Balení:
25 kg papírový pytel
a pro komplexní opravy různých typů betonových
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
a železobetonových konstrukcí. Je vhodná pro opravy
Spotřeba: 2
kg/m2 při vrstvě 1 mm
stavebních konstrukcí, jako jsou balkóny, pilíře, sloupy, nosníky,
stropy apod. Může být použita pro opravy staveb, jako jsou
betonové a železobetonové zásobníky pro vodu (včetně
kanalizačních odpadových šachet), rampy, dálniční mosty,
skeletové konstrukce, monolitické konstrukce (včetně bazénů),
komíny, chladírny apod.

CD 26
Opravná malta pro opravy betonu

Je určena k vyrovnávání betonových a železobetonových
povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst.
Cementová hrubozrnná malta pro provádění silných
CD 26 může být použita na stěny i podlahy, v interiéru
vrstev od 30 do 100 mm
i exteriéru. Může být zpracovávána ručně i strojně. CD 26
je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC. Systém Ceresit
PCC je určen pro vyplňování nerovností, reprofilaci balkónů
Balení:
25 kg papírový pytel
a pro komplexní opravy různých typů betonových
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
a železobetonových konstrukcí. Je vhodná pro opravy
Spotřeba: 2
kg/m2 při vrstvě 1 mm
stavebních konstrukcí, jako jsou balkóny, pilíře, sloupy, nosníky,
stropy apod. Může být použita pro opravy staveb, jako jsou
betonové a železobetonové zásobníky pro vodu (včetně
kanalizačních odpadových šachet), rampy, dálniční mosty,
skeletové konstrukce, monolitické konstrukce (včetně bazénů),
komíny, chladírny apod.

CD 30
Ochranná malta pro povrchy z oceli
i betonu

Je určena k antikorozní ochraně prutů výztuže, nebo jako
kontaktní vrstva betonových a železobetonových povrchů před
aplikací opravných malt systému. CD 30 je součástí systému
Jednosložková minerální ochrana před korozí a kontaktní
oprav betonů Ceresit PCC. Systém Ceresit PCC je určen pro
vrstva „2 v 1”.
vyplňování nerovností, reprofilaci balkónů a pro komplexní
opravy různých typů betonových a železobetonových konstrukcí
Je vhodná pro opravy stavebních konstrukcí, jako jsou balkóny,
Balení:
25 kg papírový pytel
pilíře, sloupy, nosníky, stropy apod. Může být použita pro
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
opravy staveb, jako jsou betonové a železobetonové zásobníky
Spotřeba:
- vrstva antikorozní:
2
pro vodu (včetně kanalizačních odpadových šachet), rampy,
cca 2 kg/m
na 2 vrstvy
dálniční mosty, skeletové konstrukce, monolitické konstrukce
o celkové tloušťce cca 1 mm
(včetně bazénů), komíny, chladírny apod.
- vrstva kontaktní:
2
cca 1,5 kg/m
v závislosti na
podkladu
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3. OPRAVY A SANACE BETONŮ
Montážní cement a malty
CX 5
Montážní cement

Je určen k rychlému ukotvení a připevnění ocelových
a umělohmotných dílů do zdiva a betonu. K vyplnění prasklin,
Rychletvrdnoucí cement vhodný k rychlému ukotvení
děr a pod. K zafixování zabudovávaných dílů, zaplnění malých
předmětů do zdiva a betonu, opravám a utěsňování
dutých
děrprostor až do šířky 20 mm a k utěsňování prasklin
a prasklin v rozsahu do 20 mm. Vhodný pro použití
s průsakem
při
vody. Při větších prostorech lze CX 5 doplnit pískem.
lokálním průsaku vody.
Materiál je možno využít také při opravách nároží betonových
prvků. Pro použití v interiéru i exteriéru.

Balení:
5 a 25 kg papírové pytle
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,6
kg/dm3 dutého prostoru
Doba tvrdnutí: 4 - 5 minut

CX 15
Montážní malta

Je určena k rychlému a vysoce pevnému ukotvení těžkých
strojů a zařízení do základů, vyplnění prasklin a děr mezi
Rychletvrdnoucí malta o vysoké pevnosti k rychlému
panely, k zafixování zabudovávaných dílů apod. K zaplnění
ukotvení a montáži předmětů do zdiva a betonu,dutých
vylévání
prostor do šířky od 20 do 50 mm. Při větších prostorech
podkladů v rozsahu od 20 do 50 mm.
od 50 do 100 mm CX 15 doplníte 25 % hrubého písku zrnitosti
4 – 8 mm. Materiál je možno využít také při opravách úbytků
hotových betonových prvků. Ceresit CX 15 lze použít v interiéru
i exteriéru.

Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba: 1,8
kg/dm3 dutého prostoru
Doba tvrdnutí: 5 - 6 hodin

CT 32
Malta pro klinker
Cementová malta pro vyzdívání a spárování
klinkerového zdiva v interiéru i exteriéru.

Je určena pro zdění a spárování konstrukčního, základového
a pohledového zdiva, komínů, podezdívek plotů a objektů
drobné architektury z klinkerových cihel. CT 32 je vhodná
ke spárování klinkerových pásků o tloušťce do 30 mm.

Barevné odstíny: béžová, tmavě hnědá, grafit, světle
šedá, kaštan, klinker, šedá

Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
3
Spotřeba:
2 kg / dm

CT 121
Lepicí malta stavební

Je určena ke zdění zdiva a příček z přesných pórobetonových
bloků a tvárnic. Vlastnosti materiálu umožňují lepení se
Tenkovrstvá malta k lepení pórobetonových a plynosilizachováním spár 2 – 3 mm a tím se vytváří jednolitá stěna
kátových tvárnic, lepení savých keramických obkladů
vzhledem k tepelné izolaci. CT 121 je určena pro použití
a dlažeb.
v interiéru i exteriéru. Vzhledem k vysoké přídržnosti je určena
také k lepení savých keramických obkladů a dlažeb v interiéru,
na všechny cementem vázané podklady.

Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Spotřeba pro zdění: 1,3 2kg/m
při vrstvě 1 mm
2
Lepení:
cca 1,7 kg/m
při vrstvě 3 mm
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4. IZOLACE A UTĚSŇOVÁNÍ
Sanační omítky a těsnicí malty
CR 65
Těsnicí malta

Je určena pro vertikální i horizontální plošná těsnění staveb,
stavebních dílců proti půdní vlhkosti, povrchové, prosakující
Cementem vázaná těsnicí malta k utěsnění staveb
nebo užitkové vodě, která není pod tlakem, nebo vodě s nízkým
a stavebních dílců na vnitřní i vnější straně konstrukce
tlakem, na podkladech staticky stabilních a vyzrálých.
proti vodě.
K vnitřnímu utěsnění monolitických vodních nádrží, nádrží
s pitnou vodou a bazénů s hloubkou vody do 5 m. K dodatečném
utěsnění starých budov a stavebních dílců. Nepoužitelné pro
Balení:
25 kg papírový pytel
těsnění držící tlakovou vodu na negativní straně. Jako součást
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
2
renovačních systémů Ceresit.
Spotřeba:
3 – 8 kg/m
podle použití
viz technický list
Odolnost vůči dešti: po 4 hodinách
Pochozí:
po 2 hodinách
Nanášení dalších vrstev: po 7 dnech

CR 72
Jednosložková flexibilní těsnicí malta

Je určena k bezešvému utěsnění podkladů v interiéru prostorách
zatížených vlhkostí pod obklady a dlažbami v koupelnách,
Cementem vázaná flexibilní malta k utěsnění podkladů
sprchách, sociálních prostorech obytných, občanských
pod obklady a dlažbami, k utěsnění staveb a stavebních
i průmyslových budov a bazénech. Vhodná k použití také
dílců proti vodě a vlhkosti.
v exteriéru k ochraně podkladů proti průniku vlhkosti
do podkladů na terasách a balkónech na cementových
potěrech a mazaninách, betonu a starých keramických
Balení:
20 kg papírové pytle
dlažbách. Dále pro exteriér k utěsnění staveb a základů proti
Skladovatelnost:
6 měsíců v suchém prostředí
průniku vlhkosti ve formě beztlakové i tlakové podzemní vody.
Spotřeba: 2,7
kg/m2 při vrstvě 2 mm
Nanášení dalších vrstev po: 10 hodinách Vhodná k horizontálnímu utěsnění stěn, jako ochrana proti
odstřikující vodě v oblasti soklů na minerálních i bitumenových
podkladech.

Je určena k utěsnění stabilních a vyzrálých minerálních podkladů
CR 90 Crystaliser
Těsnicí malta s krystalizačním efektem Malta vytváří plošnou utěsňující vrstvu na povrchu podkladu.

Cementem vázaná krystalizující malta k utěsnění
Dodatečně
staveb pod povrchem podkladu díky krystalizaci uzavírá
a stavebních dílců na vnitřní i vnější straně konstrukce
póry a trhliny. Krystalizace tak dodatečně zvyšuje ochranu
proti vodě a vlhkosti
podkladu před lokálním poškozením povrchu, vznikem puchýřů
.
a prasklin v důsledku statických trhlin vedoucích k oddělení
jednotlivých vrstev. Malta může být použita k izolaci balkónů,
Balení:
25 kg papírové pytle
soklů, podzemních částí budov, ale také sklepů, nádrží na vodu,
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
kde výška hladiny vodního sloupce nepřesahuje 15 m, požárních
Spotřeba:
3 kg při vrstvě 2 mm
nádrží, technologických zásobníků, malých monolitických bazénů
Nanášení dalších vrstev po: 3 dnech
2
do 20 m
.

CR 166
Elastická těsnicí malta

Je určena pro plošná vertikální i horizontální těsnění staveb,
stavebních dílců proti půdní vlhkosti, povrchové, prosakující
Cementem vázaná dvousložková malta k utěsnění
nebo
staveb
užitkové vodě, která není pod tlakem, nebo vodě s nízkým
a stavebních dílců na vnitřní i vnější straně konstrukce
tlakem, vodních nádrží na podkladech staticky stabilních
proti vodě.
a vyzrálých. Vhodná pro nádrže na pitnou vodu, balkóny,
terasy a prostory se stálým zatížením vlhkostí. Překlenuje trhliny
v podkladu do 0,5 mm. Malta zpomaluje proces karbonizace
Balení:
Složka A: 24 kg papírový pytel
a vytváří ochranu betonu a železobetonu před klimatickými
Složka B: 8 l PE kanystry
vlivy prostředí. Na provedenou stěrku je bezprostředně možno
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
aplikovat krycí omítky bez obsahu sádry, lepit obklady nebo
Složku B chraňte před mrazem!
2
dlažby flexibilními lepidly Ceresit.
Spotřeba:
2,0 – 3,6 kg/m
podle použití
viz technický list
Pochozí:
po 3 dnech
Nanášení dalších vrstev: po 3 hodinách
Zatížení vodou:po 7 dnech
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4. IZOLACE A UTĚSŇOVÁNÍ
Těsnicí pásy a doplňky
BT 21
Těsnicí pás

Je určen k utěsnění sklepů, balkónů, střešních lodžií, teras,
plochých střech garáží, mokrých prostor, opěrných zdí
Samolepicí těsnicí pás k bezpečnému utěsnění budov,
a podzemních garáží pod uzavírající vrstvou. Pro svislé
dokonce na vlhkých podkladech.
i vodorovné utěsnění ploch stavebních objektů a částí staveb,
proti půdní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě. Je použitelný
na pozitivní straně interiéru i exteriéru. Jako utěsnění proti
Balení:
role 15x1 m v kartonu
kapilárně vzlínající vlhkosti a jako parozábrana pod potěrem.
Skladovatelnost:
ve svislé poloze, chraňte před
tlakem, mrazem a vysokými Zpracování až do –5°C, bez použití hořáku.
teplotami

BT 23
Těsnicí pruhy

Jsou určeny jako těsnicí pásy proti vodě, dešti a průniku vlhkosti,
vytvářejí vodorovnou hráz k přerušení kapilarity mezi základy
Samolepicí těsnicí pruhy k utěsnění stavebních prvků.
a zdivem, jako předem aplikovatelné lepicí pruhy při těsnění
ploch pomocí Ceresit BT 21 těsnicích pásů, např. u vydutých
zaoblení, rohů a hran, ochrana proti kondenzaci vodní páry,
Balení:
role 30 m, šíře 150 mm
např. u systémů větraných fasád, bandáž při perforaci trubek,
Skladovatelnost:
ve svislé poloze, chraňte před
tlakem, mrazem a vysokými pruhy k utěsnění okenních rámů.
teplotami

BT 26
Základní nátěr

Je určen jako základní nátěr ke zlepšení přilnavosti samolepicích
za studena zpracovatelných těsnicích pásů Ceresit BT 21,
Vodou ředitelná živičně kaučuková emulze jako těsnicích pruhů Ceresit BT 23 a fixačních pásů Ceresit CA.
předběžný nátěr pro bituthenové těsnicí pásy, pruhy
Použití v interiérech a exteriérech. Pro všechny nasákavé
a fixační pásy Ceresit.
minerální podklady, jako např. beton, omítky, pórobeton, zdivo
z vápenopískových cihel nebo pálených cihel. K základnímu
adheznímu nátěru pro extrudované polystyrénové desky. Pro
Balení:
5 kg nádoba z plechu
sanaci zvětralých živičných podkladů.
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém a chladném
prostředí
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
150 – 300 g/m

CA 31 / 32
Expanzní pryskyřice / Utěsňovací
provazec

Je určena jako upevnění a utěsnění instalačních průchodek plynu
vody, elektrorozvodů stěnami. Produkt je okamžitě odolný proti
olejům, vodě a rozpouštědlům, jakož i proti stárnutí. Ve spojení
Dokonalé utěsnění instalačních průchodek plynu,
s utěsňovacím
vody,
provazcem CA 32 je možné upevnění průchodek
elektrorozvodů ve zdivu a betonu.
a jejich dlouhodobé utěsnění i proti tlakové vodě. Provazec
CA 32 je určen pro šířku spáry od 8 do 15 mm a průměru otvoru
od 40 do 90 mm. V případě větších průměrů použijte více
Balení:
1 ks kartuše 300 ml
provazců. Provazec obtočený okolo průchodky navlhčením
1 ks provazec v igelitovém sáčku
zvětší trojnásobně svůj objem a během cca 20 minut dokonale
Skladovatelnost:
v suchu a temnu
utěsní prostup.
CA 31 - 12 měsíců. Chraňte před
mrazem!
CA 32 - bez omezení
Rozměr provazce: 80 cm/
2 cm
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4. IZOLACE A UTĚSŇOVÁNÍ
Izolační hmoty a nátěry
CP 41
Bitumenová emulze

Je určen jako penetrační nátěr před aplikací bitumenových
izolačních pásů a stěrek na minerálních a stávajících
Penetrační nátěr pro bitumenové izolační materiály.
bitumenových podkladech v interiéru i exteriéru. Vodou
ředitelný koncentrát, neobsahuje rozpouštědla, má vysokou
přídržnost a je odolný proti přírodním agresivním látkám.
Balení:
10 kg PE nádoba
Skladovatelnost:
9 měsíců v chladném prostředí
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
0,1 – 0,7 l/m
podle použití
viz Technický list
Odolnost vůči dešti: po cca 6 hodinách
Doba schnutí: cca 30 až 120 minut dle
podmínek

CP 42
Blackdicht - izolační hmota

Je určena jako izolace na beton, omítky, vyspárované zdivo.
Vytváří bezespárou těsnicí vrstvu překrývajících trhliny. K
Kaučukem zušlechtěná bitumenová hmota pro vysoce
sanaci pružné
živičných izolací plochých střech se sklonem minimálně
utěsnění v interiéru i exteriéru.
5 %. Může být použita jako izolace proti zemní vlhkosti,
povrchové vodě, prosakující vodě a proti netlakové vodě.
Nelze použít k izolaci nádrží a zásobníků na vodu apod.
Balení:
5 a 25 kg PE nádoba
Ceresit CP 42 neobsahuje rozpouštědla, odolná vůči
Skladovatelnost:
9 měsíců v chladném prostředí
klimatickým vlivům, překrývá trhliny, je vysoce elastická a
Chraňte před mrazem!
připravená přímo k použití. Lze použít pouze jako izolaci na
Spotřeba: 1,5
kg/m2 pro jeden nátěr
pozitivní straně.
Odolnost vůči dešti: po cca 6 hodinách
Doba schnutí: cca 4 až 24 hodin dle podmínek
Zatížitelnost: po cca 3 až 5 dnech

CP 44
Dick & Dicht - Flexibilní těsnicí hmota

Je určena k izolaci staveb proti zemní vlhkosti, netlakové vodě
i proti tlakové vodě do výšky 3,0 m sloupce. Vhodná pro
Jednosložková bitumenová izolační stěrka s obsahem
všechny minerální podklady, např. vyspárované hladké zdivo,
kaučuku, plněná polystyrenem, k těsnění a izolaci
omítky,
staveb.
cementové potěry, beton a také stávající bitumenové
podklady. Je vhodná k lepení izolačních a drenážních desek.
Ceresit CP 44 lze použít pouze jako izolaci na pozitivní
Balení:
30 l PE nádoba
straně. Je odolná vůči všem přírodním agresivním látkám
Skladovatelnost:
9 měsíců v chladném prostředí
vyskytujícím se v půdě, je vodotěsná, neobsahuje rozpouštědla
Chraňte před mrazem!
2
a překrývá trhliny. Nelze použít k izolaci nádrží, izolaci na
Spotřeba:
4,0 – 5,3 kg/m
při dvou
negativní straně a těsnění plochých střech.
aplikacích
Odolnost vůči dešti: po cca 4 hodinách
Celková doba schnutí: cca 3 až 7 dní dle podmínek
Zatížitelnost: po cca 3 až 7 dnech

CP 45
Dichtelast »Super« - Těsnicí hmota

Je určena k izolaci staveb proti zemní vlhkosti, netlakové vodě
i proti tlakové vodě do výšky 3,0 m sloupce. Vhodná pro
Dvousložková bitumenová izolační stěrka s obsahem
všechny minerální podklady, např. vyspárované hladké zdivo,
kaučuku, plněná polystyrenem, k těsnění a izolaci
omítky,
staveb.
cementové potěry, beton a také stávající bitumenové
podklady. Je vhodná k izolaci nádrží, lepení izolačních a
drenážních desek. Ceresit CP 45 lze použít pouze jako izolaci
Balení:
30 l PE nádoba
na pozitivní straně. Je odolná vůči všem přírodním agresivním
Skladovatelnost:
9 měsíců v chladném prostředí
látkám vyskytujícím se v půdě, je vodotěsná, neobsahuje
Chraňte před mrazem!
2
rozpouštědla a překrývá trhliny. Nelze použít k izolaci na
Spotřeba:
3,7 – 4,9 l/m
při dvou
negativní straně a těsnění plochých střech.
aplikacích
Odolnost vůči dešti: po cca 3 hodinách
Celková doba schnutí: cca 3 až 5 dní dle podmínek
Zatížitelnost: po cca 3 až 5 dnech
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4. IZOLACE A UTĚSŇOVÁNÍ
Nátěry a doplňky
CP 53
Fixif Silo 4

Je určen k ochraně betonu, omítek, zdiva, dřeva, kovů, starých
asfaltových nátěrů resp. pásů asfaltové lepenky. Pro kulatá sila,
Bitumenový ochranný nátěr pro silážní nádoby, močůvkové jámy, skladovací prostory pro krmiva, pojízdná sila,
močůvkové jámy.
nádrže na hnojůvku atd. Pro nádrže v oblasti pitné vody (studená
voda). Je odolný vůči zředěným kyselinám a louhům, vodotěsný
odolný vůči chladu i vysokým teplotám. Jako penetrační nátěr
Balení:
30 l plechová nádoba
pro bitumenové těsnicí a izolační hmoty a pásy.
Skladovatelnost:
24 měsíců v chladném prostředí
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba:
0,15 – 0,35 l/m
pro 1 nátěr
Odolnost vůči dešti: po cca 3 hodinách
Celková doba schnutí: cca 12 až 16 hodin dle
podmínek
Zatížitelnost: po cca 8 dnech

CP 55
Asfaltová stěrková hmota „Fixit 3“

Je určena k utěsnění trhlin, poškozených míst a hrdel trubek.
Na netěsnicí místa na plochých střechách izolovaných pásy
Trvale plastická hmota na opravy a spoje.
asfaltové lepenky nebo kovovými profily. K provádění vodotěsný
spojů zdí. Na vodorovné i svislé plochy. Ke stěrkování a utěsnění
Balení:
3 kg dvojitá nádoba z plechu střešních spojení, spár, větráků, vtoků atd. Nevhodná
k velkoplošnému stěrkování celých ploch.
Skladovatelnost:
24 měsíců v chladném prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 1,2
kg/m2 na 1 mm tloušťky
resp. 1,2 kg/litr dutého prostoru
Odolnost vůči dešti: po 3 hodinách
Doba zasychání:
24 hodin

CO 81
Prokřemenění

Je určeno k dodatečnému utěsnění zdiva proti kapilárnímu vzlíná
vlhkosti. Utěsňuje kapiláry a jemné trhliny až do šířky 0,5 mm.
Prokřemeňující kapalina pro vývrtnou injektáž a Aplikace
plošné prokřemeňující kapaliny může být provedena jak
utěsnění.
beztlakově, tak i tlakem. Nejvyšší stupeň působení je dosahován
při použití tlakové injektáže. Trvalé utěsnění proti kapilárnímu
pohlcování vody rovněž při pozdějším tvoření sekundárních
Balení:
30 l PE kanystr
kapilár. Použití rovněž u vlhkého zdiva.
Skladovatelnost:
12 měsíců v chladném prostředí
Chraňte před mrazem!
2
Spotřeba pro injektáž: 10 – 15
na
kg/m
plošný
stěnový řez
2
Plošné utěsnění:
0,15–0,4 kg/m

CO 84
Koncentrát pro sanační omítku

Je určen k provádění omítek se sanačním charakterem. Pro
sanace zdiva. K modifikaci cementové malty. Pro omítky
Aktivní přísada k provádění speciálních omítek. s přísadami obsahujícími sůl. K opravě zdiva ohroženého
vykvétáním. Pro interiéry i exteriéry.
Balení:
5 l PE láhev
Skladovatelnost:
12 měsíců v chladném prostředí
Chraňte před mrazem!
Spotřeba: 100
g/m2 na 2 cm tl. omítky
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5. PRODUKTOVÁ ŘADA ECONOMY
Lepicí a stěrkové malty
ZK
Lepicí malta

Je určena k lepení nasákavých keramických obkladů a dlažeb
na stabilních a stálých podkladech, jako jsou beton, cementové
Tenkovrstvá lepicí malta k lepení a pokládání potěry, cementové a vápeno-cementové omítky. Je určena pro
nasákavých keramických obkladů a dlažeb v interiéru
použití v interiéru i exteriéru a ke zdění zdiva a příček z přesných
i exteriéru, může být použita pro zdění jako stavební
pórobetonových bloků a tvárnic. V případě lepení obkladů
lepicí malta.
s nasákavostí nižší než 3% přidejte do malty Ceresit ZK
zušlechťující emulzi CC 83.
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost: 12 měsíců
v
suchém
prostředí
Spotřeba:
2 kg při vrstvě 4 mm
Spárování po: 48 hodinách

ZX
Flexibilní lepicí malta

Je určena k lepení obkladů a dlažby z keramiky, betonu a kamen
(vyjma mramoru) v interiéru i exteriéru. Je ideální pro lepení
Tenkovrstvá flexibilní lepicí malta k lepení a pokládání
na sádrokarton. Maltou je možno lepit obklady nejen na tradiční
keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru.
cementové a vápeno-cementové omítky, cementové potěry,
beton, ale i podklady anhydritové, sádrové a plynosilikátové,
elastická utěsnění Ceresit CL 50, CL 51 nebo CR 166. K lepení
Balení:
25 kg papírový pytel
nenasákavých dlažeb v interiéru. Na terasách a balkónech, při
Skladovatelnost: 12 měsíců
lepení na dřevotřísky, OSB desky a stávající obklady a dlažby,
v
suchém
prostředí
doporučujeme používat lepicí maltu ZX s přidáním zušlechťující
Spotřeba:
1,4 kg při vrstvě 4 mm
emulze Ceresit CC 83.
Spárování po: 48 hodinách

ZS
Lepicí malta na polystyrén

Je určena pro novostavby a renovace fasád se zateplením
pomocí polystyrénových desek. V případě požadavku
Tenkovrstvá malta pro lepení polystyrénových desek
na systém
při zateplení fasádního pláště „kvalitativní třídy A“ CZB
provádění kontaktních zateplení fasád.
použijte lepicí a stěrkovací maltu Ceresit CT 85. Přilepené
desky je nutno dodatečně kotvit odpovídajícími typy a délkou
natloukacích hmoždinek.
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
2
Orientační spotřeba malty: cca 5,0
kg/m

ZU
Lepicí a stěrková malta na polystyrén

Je určena pro novostavby a renovace fasád se zateplením
pomocí polystyrénových desek. V případě požadavku na systém
Tenkovrstvá malta pro lepení polystyrénových desek
zateplení fasádního pláště „kvalitativní třídy A“ CZB použijte
a k provádění následné výztužné vrstvy s armovací
lepicí
sítí
a při
stěrkovou maltu Ceresit CT 85.
provádění kontaktních zateplených fasád.
Balení:
25 kg papírový pytel
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí
Orientační spotřeba malty:
Lepení polystyrénových desek: cca2 5,0 kg/m
2
Vyztužující vrstva: cca 4,0
kg/m
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6. DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Doplňkové produkty
CS 11
Akrylát na stavbu

Je určen k uzavření spojovacích spár a prasklin v omítce a zdivu
ve vnitřních i vnějších prostorech, které nejsou vystaveny žádným
Disperzní těsnicí tmel na uzavření spár a prasklin.
nebo jen nepatrným pohybům. Na utěsnění krytů rolet,
parapetních desek, oken, dveří, tepelně izolačních systémů fasád
a jiných stavebních prvků. Na vyplnění spár v pórobetonovém
Barva: bílá
zdivu. Na spáry široké od 5 do 30 mm. Drží na porézních
Balení:
300 ml PE kartuše
a savých podkladech.
Skladovatelnost:
18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Vydatnost:
při profilu 6x6 mm cca 12 m
Vytvrdnutí:
2 mm po 24 hodinách

CS 25
Sanitární silikon

Je určen na trvale elastickou izolaci spár v celé sanitární oblasti.
Na utěsnění dilatačních spár keramických obkladů a dlažeb
Vysoce hodnotný těsnicí tmel k vyplnění dilatačních
v interiéru
spár i exteriéru a v prostorech zatížených stálou vlhkostí,
v sanitární oblasti.
jako jsou koupelny, sprchy, kuchyně, balkóny a terasy. K utěsněn
spár při osazování zařizovacích předmětů. Zajišťuje vysokou
Barevné odstíny:
viz vzorník spárovacích hmota dlouhodobou odolnost proti plísním. Vyznačuje se vysokou
odolností vůči vnějším vlivům a vysokým teplotám. Trvale
na str. 47
elastický, vhodný pro interiér i exteriér. Není použitelný
Balení:
280 ml PE kartuše
v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií.
Skladovatelnost:
18 měsíců v suchém prostředí
Chraňte před mrazem!
Vydatnost:
při profilu 6x6 mm cca 12 m
Vytvrdnutí:
1,5 mm po 24 hodinách

Makroflex PA 124
Polyuretanové lepidlo a tmel

Je určen na trvale elastickou izolaci spár v celé sanitární
oblasti. Na utěsnění dilatačních spár keramických obkladů
Trvale elastický těsnicí a lepicí tmel na bázi polyuretanu,
a dlažeb v interiéru i exteriéru a v prostorech zatížených
vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Zvláště vhodný pro
stálou
těsnicí
vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchy, kuchyně, bazény,
práce ve stavebnictví, kde je vyžadována vysoká
balkóny a terasy. Vyznačuje se vysokou odolností vůči vnějším
pevnost, pružnost a odolnost vůči povětrnostním
vlivům
vlivům.
a vysokým teplotám. Je trvale elastický, vhodný pro
interiér i exteriér, má vynikající přilnavost k většině materiálů,
je vodotěsný, odolává mořské vodě, zředěným kyselinám,
Balení:
300 ml ALU kartuše
vápnu a účinkům ropných produktů
Skladovatelnost:
12 měsíců v suchém prostředí.
Chraňte před mrazem!
Doba vytvrzení:3 -5 mm po 24 hodinách

PE Těsnicí provazec

Je určen k použití pod vrstvy elastických tmelů, jako jsou
silikony, akryláty, PU tmely a pod. Zabraňuje vytvoření
Polyetylenový podkladový provazec pro těsněnítříbodového spoje. Zvyšuje elasticitu a životnost dilatační
dilatačních spár.
spáry.

Balení:
100 m v papírovém kartonu
Skladovatelnost: 12 měsíců v suchém prostředí
Rozměry:
6 a 10 mm
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Systémová řešení Ceresit pro lepení obkladů a dlažeb
Anhydridové podklady vytápěné/nevytápěné

26

Balkóny

27

Terasy

28

Bazény

29

Cementové potěry vytápěné/nevytápěné

30

Dřevěné podklady a dřevotřísky

31

Elektrické topné rohože

32

Jemná kamenina

33

Koupelny, sprchy a kuchyně bytové

34

Kovy, hliník a ocel

35

Mramor a přírodní kámen

36

Podložky pro kritické podklady

37

Sádrokarton, sádrové desky a omítky

38

Veřejné sprchy a lázně

39

Velkokapacitní kuchyně, výrobny, myčky

40

Stávající obklady a dlažby

41

Utěsnění podlah ve sklepech

44

Základní informace
Nároky na správné provedení prací

Posouzení podkladu

Nezbytnou podmínkou správně provedených povrchů z obkladů
Před započetím
a dlažebprací je třeba posoudit stav podkladu a na základě
je nejenom vysoká kvalita samotných keramických obkladů,
zjištění
vhodně
určit optimální postup prací a posoudit vhodnost použití jedno
zvolené lepicí malty či lepidla, dokonale provedené spárování
livýchvmateriálů.
barevnýchPosouzení provádíme na základě měření a zkoušek,
odstínech, ale i silikonem vyplněné dilatační spáry v odstínech
což obsahuje:
spárovací
hmoty. To všechno patří k faktorům ovlivňujícím výsledek z hlediska správného výběru a provedení všech prací. Celý proces však ovlivňuje velmi
výrazně kvalita a stav podkladu a hlavně jeho správné posouzení. Druh
a parametry podkladní konstrukce rozhodují o vhodnosti použitého materiálu z hlediska užitkovosti i vzhledu.

Podklad

Podklad, na kterém mají být provedeny další krycí vrstvy, musí být nosný, čistý a suchý, zbavený všech nečistot a vrstev s nízkou přídržností.
Z tohoto důvodu je nutné před započetím prací provést prohlídku podkladu, jeho posouzení a případně provedení nezbytných •
oprav,
Změření
očištění
rovnosti podkladu (vodováhou, latí, norma dovoluje
a úprav daného podkladu. V případech, kdy hrozí nebezpečí
výškovou
pronikání
odchylku 2 mm na 2 m délky).
vlhkosti, a při následném provádění utěsňujících vrstev je
• nutno
Přeměření
zabezpečit
spádu podkladu (pro místa s odtokem vody, balkóny, tepodklad vhodnou hydroizolační vrstvou před proniknutím vlhkosti
rasy a místa
nebo se stálou vlhkostí).
vodní páry ze zadní (negativní) strany do podkladu. Úkolem
• Posouzení
je umožnit
tvrdosti podkladu (vrypovou zkouškou, vyrytím mřížky
plné využití prostor a objektů shodně s požadavky a očekáváním
ocelovým
invehrotem, hloubkovou sondou).
stora (uživatele). Projektování vychází tedy z druhu uvažovaného
• Posouzení
ob-přídržnosti a stálosti stávajících podkladů (uvolněné obk
jektu, účelu využití daného prostoru, velikosti zatížení a údržby
lady, a
dlažby,
zahr- nátěry apod.).
nuje všechny výše uvedené vrstvy.
• Posouzení pevnosti v tlaku (poklepem např. Schmitovým kladívkem).
• Stupeň zasažení podkladu látkami s nízkou přídržností (např. tuky,
živice, pyly, případně cementové mléko).
• Nasákavost podkladu a jeho zbytková vlhkost.
• Posouzení a určení úbytků a nerovností v podkladu (vhodnost použ
vyrovnávacího materiálu).

Měření a zkoušky

Velký důraz je při lepení obkladů a dlažeb tenkovrstvým způsobem k
na rovnost podkladu. K měření použijte běžných prostředků, jako jso
vodováhy, případně nivelační či laserové měřící přístroje. V případě
nerovností lze využít možností, které dávají samonivelační stěrky,

24
Ceresit-katalog2009.indd 24

15.6.2009 22:51:52

JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
ovlivněných vysokým pnutím na povrchu. Tyto povrchy je nutno ošetřit
obroušením, tryskáním nebo frézováním a následným odstraněním prachu
odsátím.

Úprava vlastností podkladu

Většina podkladů na stavbách svojí kvalitou pokulhává za standardem,
který je označován z technologického hlediska jako ideální. Po odstranění
nesoudržných vrstev se můžeme setkat s mikroskopickými částicemi
prachu, které se nepodařilo úplně odstranit, případně se zvýšenou
nasákavostí podkladu. Zlepšení vlastností podkladu lze v takových
v místech s nutností vytvoření nebo dodržení spádu pomohou
vyrovnávací
případech
docílit vhodnou penetrací. Správně aplikovaná penetrace
směsi, v případě stěrkování stěn rychletvrdnoucí opravné
malty.
má následující vliv:

Stáří a vlhkost podkladu

Stáří podkladu je bezprostředně spojeno s nárůstem pevnosti a snížením
procenta zbytkové vlhkosti obsažené v podkladu. Tyto faktory ovlivňují
kvalitu a stav konečné konstrukce a mají na ni negativní vliv. Podmínkou
vhodnosti podkladů pro položení obkladu a dlažby z hlediska stáří
podkladu je např. u cementových potěrů minimálně 28 dní. Vzhledem
k tomu, že dochází z různých příčin k porušení tohoto pravidla, je vhodné před započetím prací provést
měření zbytkové vlhkosti „Přístrojem
CM“ pro hloubkové měření, případně
• Zpevní hloubkově podklad.
pomocí digitálních měřících přístrojů
• Výrazně omezí nasákavost podkladu.
a naměřené hodnoty uvést do proto• Zvýší přilnavost dalších materiálů k podkladu.
kolu o provádění prací.
• Sváže zbytkový jemný prach.

Specifika některých podkladů

V některých případech na stavbách je nutno přistoupit ke speciálním
opatřením před vlastní pokládkou keramických materiálů. Jedná se
především o prostory zatížené například vlhkostí, kde je nutno vložit
vrstvu izolační utěsňující stěrky, jako například koupelny, sprchy, toalety, ale i balkóny a terasy. Stejně tak je tomu i při řešení problémových míst, kde dochází k zatížení kyselinami a louhy, jako například
v nemocnicích, laboratořích, výrobnách potravin a podobně. Při řešení
těchto problémových míst Vám rádi poskytneme bezplatně poradenství našich techniků.

Trhliny a praskliny

Specifickou oblastí z hlediska rozdílné roztažnost jednotlivých materiálů
je důsledné provádění dilatačních spár, které rozdělují jednotlivá pole,
a snižují tak pohybová napětí působící na konstrukci. V místech, kde se
vytvořila trhlina, například sedáním
stavby, případně nedodržením
technologických předpisů, je nutno
použitím licí pryskyřice vyspravit
podklad a trhlinu opravit, avšak
v nejbližší možné spáře je nutno
vytvořit novou dilatační spáru
vyplněnou silikonem. Překryté prasUpozornění
kliny v podkladu jsou přenosné
Doporučení uvedená v katalogu popisují pouze několik základních
a objevují se i v položené dlažbě či
možností kombinací jednotlivých materiálů začleněných v systémových
obkladu.
skladbách. Vlastní začlenění závisí na specifických podmínkách, které
se mohou lišit, a jejich rozhodnutí závisí na projektantovi nebo stavebZnečištění a mastnoty
níkovi. Výrobce zaručuje kvalitu výrobků a vhodnost jejich kombinací
Veškeré materiály omezující
z hlediska vzájemné snášenlivosti. Při zpracování jednotlivých materiálů
přídržnost jako např. tuky, pyly,
doporučujeme důsledně dodržovat zásady zpracování uvedené na obživice a prach je nutno odstranit.
alu, případně v technickém listu produktu.
Stejně tak je tomu u povrchů
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností.
uzavřených vrstvou vytvořenou
Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
gletováním nebo např. povrchy
používaných materiálů slouží naše poradenství jako nezávazné
anhydritové a sádrové, staré nátěry,
doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek
zbytky lepidel a podobně, omezující
doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou
adhezi nových materiálů,
technickou konzultaci.
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Anhydritové podklady vytápěné / nevytápěné

CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

CN 72 Samonivelační hmota

V současné době je více než jedna třetina podlah zhotovena
z anhydridu, který se z hlediska dalších úprav, i přes nesporné
výhody při zpracování, jeví jako velmi kritický podklad pro dokonalou přídržnost dalších vrstev.
Důležitým předpokladem bezproblémové pokládky je obsah
zbytkové vlhkosti v podkladu, kdy u nevytápěných potěrů je její
povolená hodnota0,5 % a u vytápěných potěrů
0,3 % celkového objemu.
U vytápěných potěrů dbejte na pokyny výrobce těchto systémů
před spuštěním vytápění.

Příprava podkladu
Povrch podkladu obruste a zdrsněte, odstraňte a odsajte prach.
Na očištěný a obroušený podklad naneste štětkou neředěný základní hloubkový nátěr
a nechte min. 4 hodiny
Ceresit CT 17
zaschnout.

Vyrovnání podkladu

CM 12 Flexibilní lepicí malta „Elastic“

V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační
hmotou
samonivelačníCeresit
hmota
Ceresit CN (alternativa:
72
CN 69v závislosti na podmínkách), při rovném povrchu je možno
pokládat dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby
Flexibilní lepicí malta
pro běžná zatížení.
Ceresit CM 12 Elastic
Alternativa: Flexibilní lepicíCeresit
malty CM 16, CM 17 Super
pro zvýšená zatížení.
Flex, CM 17 Stop Dust, CM 18 EasyFlex
Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

CE 43 Grand‘Elit Flexibilní spárovací hmota

Pro spárování použijte spárovací
hmotuCE 43 Grand‘Elit
.
Ceresit
Alternativa:
v případě spár
CE 33 Super, CE 40 Aquastatic
do 8 mm, při podlahovém vytápění je nejvhodněší spárovací hmota Ceresit CE 43 Grand‘Elit
. Alternativa:Ceresit CE 40
Aquastatic.

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a utěsněte sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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Balkóny

CN 83 Vyrovnávací hmota

Pokládání dlažby na balkónech patří mezi nejproblémovější oblast
lepení obkladů a dlažeb. Vlhkost, která se dokáže nahromadit
v podkladu, vlivem změny objemu například v zimě při mrazu,
dokáže silně znehodnotit položenou dlažbu. Věnujete-li tomuto
problému předem patřičnou pozornost, nemusíte se bát, že Vám
později způsobí nějaké těžkosti.

Příprava podkladu

CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.
Vyrovnejte podklad vytvořením spádu min. 2% rychletvrdnoucí
vyrovnávací hmotou
(s přidáním kontaktní emulze
Ceresit CN 83
Ceresit CC).81

Příprava podkladu
Na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete základní hloubkový nátěr
a nechte min. 4 hodiny zaschnout.
Ceresit CT 17
Alternativa:Speciální základníCeresit
nátěr CN 94.

CL 50 Dvousložkové utěsnění

Utěsnění podkladu
Dvousložkové utěsnění
ve dvou vrstvách.
Ceresit CL proveďte
50
Do rohů a dilatačních spár vložte izolační
pás CL .52
Ceresit
Flexibilní těsnicí malta
elastická těsnicí Ceresit
malta
Ceresit CR, 72
CR 166a izolační pás
Ceresit CL 152.

Lepení dlažby
CM 19 Flexibilní lepicí malta pro velké formáty

Flexibilní lepicí maltou
lepte metodou tenkovrstvéCeresit CM 19
ho lepení, lepicí malta umožňuje nanášení pouze na podklad.
Alternativa: Flexibilní lepicí
maltyCM 16, CM 17 SuperFlex,
Ceresit
lepte kombinovanou metodou
CM 17 Stop Dust, CM 18 EasyFlex,
(potírejte lepicí maltou i zadní stěnu dlaždic)

Spárování
CE 43 Grand‘Elit Flexibilní spárovací hmota

Pro spárování použijte flexibilní spárovací
hmotuCE 43
Ceresit
. Alternativa:
Grand‘Elit
Ceresit CE 40 Aquastatic.

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a utěsněte sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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Terasy

CN 83 Vyrovnávací hmota

Lepení dlažby na terasách má oproti balkónům další úskalí v možnos
průniku vlhkosti i z podkladu. Z toho důvodu je nutno vhodnou
hydroizolací zabránit všem rizikům, která může tato vlhkost zbůsobi
Také zde platí, že věnujete-li tomuto problému předem patřičnou
pozornost, nemusíte se bát, že Vám později způsobí nějaké
těžkosti.

Příprava podkladu
BT 26 Základní nátěr

BT 21 Těsnicí pás

Separační podložka

CN 87 Vyrovnávací hmota

CL 50 Dvousložkové utěsnění

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.
Vyrovnejte podklad vytvořením spádu min. 2% rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotou
(s přidáním kontaktní emulze
Ceresit CN 83
Alternativa: VyrovnávacíCeresit
hmota CN 87.
Ceresit CC).81

Izolace podkladu

Před pokládkou izolačních těsnicích pásů natřete podklad základním
nátěrem
Ceresit BTpro
26 zvýšení přilnavosti těsnicího pásu. Připravte
si nařezané pásy potřebné délky, odstraňte voskovaný papír a nalepte samolepicí těsnicí
pás BT na
Ceresit
21podklad s přesahem
min. 8 cm přes sebe.

Vyrovnávací potěr
Jako ochranu vytvořené izolační vrstvy a pro rozložení celkového
zatížení proveďte vrstvu cementového potěru vyrovnávací hmotou
Vložením oddělující podložky zamezte spojení
Ceresit CN .87
cementového potěru s těsnicím pásem.

Příprava podkladu
Na vyzrálý podklad z cementového potěru natřete základní hloubkový nátěr
a nechte min. 4 hodiny zaschnout.
Ceresit CT 17

Utěsnění podkladu
CM 19 Flexibilní lepicí malta pro velké formáty

Dvousložkové utěsnění
ve dvou vrstvách.
Ceresit CL proveďte
50
Do rohů a dilatačních spár vložteCeresit
izolačníCL
pás
. Alternativa:
52
Elastická těsnicí Ceresit
malta CR 166.

Lepení dlažby
CE 43 Grand‘Elit Flexibilní spárovací hmota

Flexibilní lepicí maltou
Ceresit CM lepte
19 metodou tenkovrstvého
lepení, lepicí malta umožňuje nanášení pouze na podklad. Alternativ
Flexibilní lepicí malty
Ceresit CM 16, CM 17 SuperFlex, CM 17
lepte kombinovanou metodou (potírejStop Dust, CM 18 EasyFlex,
te lepicí maltou i zadní stěnu dlaždic)

Spárování
CS 25 Sanitární silikon

Pro spárování použijte flexibilní spárovací
hmotuCE 43
Ceresit
. Alternativa:
Dilatační, styGrand‘Elit
Ceresit CE 40 Aquastatic.
kové a montážní spáry PE
vyplňte
a uzavřete
těsnicím provazcem
sanitárním silikonem
Ceresit CS 25.
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Bazény

Podklad

CR 166 Elastická těsnicí malta

CR 166 Elastická těsnicí malta

Bazény rovněž patří mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů
a dlažeb vzhledem k tomu, že se jedná o stálé zatížení vlhkostí,
kde je nutno postupovat podle odpovídajících norem a předpisů
pro tuto oblast (např.DIN 1045), případně německého předpisu
ZDB „Keramické obklady v bazénech“. Jejich řešení vyžaduje
vždy odborné posouzení.

Příprava podkladu
Podle podkladu uvažujeme o třech řešeních:
1. Beton a cementové omítky bez trhlin a prasklin:: mechanicky obruste, otryskejte, očistěte a zbavte prachu. Na připravený podklad
naneste ve dvou vrstvách elastickou těsnicí
maltu
Ceresit
CR 166.
2. Vodostavební beton: mechanicky obruste, otryskejte, očistě
a zbavte prachu.
3. Beton s alternativním utěsněním: epoxidový základní nátěr
posypte křemičitým pískem a naneste epoxidové
Ceresit CE ,50
utěsněníCeresit CE 49
ve dvou vrstvách, opět s posypem
křemičitým pískem.

Lepení obkladů a dlažby
CM 17 Flexibilní lepicí malta „Superflex“

1. a 2. Flexibilní lepicí malta
nebo
Ceresit CM 17 SuperFlex
. Alternativa:
případně
CM 17 Stop Dust
Ceresit CM 18 EasyFlex
epoxidové lepidlo
Ceresit CU .22
3. Epoxidové lepidlo
Ceresit CU .22
Ve všech případech při lepení postupujte kombinovanou metodou,
tzn. naneste vrstvu lepicí malty nebo lepidla na zadní stranu dlaždic
tak, aby nevznikly pod obklady dutiny.

Spárování

CE 47 Epoxidová spárovací hmota pro stěny

1. a 2. Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou odolností
. Přelivové hrany, žlábky a okolní plochy
Ceresit CE 43 Grand‘Elit
bazénu zaspárujte epoxidovými spárovacími
hmotami
Ceresit
CE
a
47 pro stěnyCeresit
CE pro
48 podlahy.
3. Epoxidové spárovací hmoty
.
Ceresit CE a
47
CE 48

Dilatační a montážní spáry
Diletační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a uzavřete těsnicím tmelem
Makroflex PA 124.
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Cementové potěry vytápěné / nevytápěné

Podklad

CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

Na cementové potěry, vytápěné i nevytápěné, je možno pokládat
dlažbu, pokud jsou minimálně 28 dní staré, suché a vyzrálé, s obsahem zbytkové vlhkosti <4%. V případě podlahového vytápění
dodržujte podmínky stanovené výrobcem pro uvedení vytápěcího
systému do provozu.

Příprava podkladu
Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte
prach.

Vyrovnání podkladu

CM 11 Lepicí malta

U velmi savých podkladů naneste štětkou neředěný penetrační
nátěrCeresit CT na
17 očištěný a obroušený podklad a nechte
min. 4 hodiny zaschnout. Alternativa: Speciální základní nátěr
V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad
Ceresit CN .94
samonivelační hmotou
Alternativa:
Ceresit CN 69.
Ceresit CN
72, při rovném povrchu pokládejte dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby
Lepicí malta
Alternativa pro podlahové vytápění
Ceresit CM .11
a nenasákavé dlažby: flexibilní lepicí
malty
CM
12, CM 16, CM
neboCeresit
17 SuperFlex, CM 17 Stop Dust, CM EasyFlex
CM 19pro velké formáty. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého
lepení.

Spárování

CE 43 Grand‘Elit Flexibilní spárovací hmota

V případě vytápěných potěrů je pro široké spáry ideálním produktemCeresit CE 43 Grand‘Elit
. Alternativa:Ceresit CE 40
. Pro spárování nevytápěných potěrů použijte spárovací
Aquastatic
hmotu
pro široké spáry. Alternativa:
Ceresit CE 35 Super
Ceresit
v případě spár do 8 mm.
CE 33 Super,

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a uzavřete sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Dřevěné podklady a dřevotřísky

Podklad

CN 94 Speciální základní nátěr

Dřevo je velmi kritickým podkladem, který vyžaduje z hlediska lepen
obkladů a dlažeb zvláštní pozornost, vzhledem k jeho schopnosti
absorbovat vlhkost a tím pádem i měnit objem.

Příprava podkladu
Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach,
podlahové desky musí být min. 22 mm silné, desky na stěny min.
19 mm, dostatečně zafixované vruty proti pohybu a průhybu.

Penetrace
Na očištěný podklad naneste neředěný speciální základní nátěr
u broušených povrchů desek nátěr opakujte.
Ceresit CN ,94

Lepení obkladů a dlažeb
CM 17 Flexibilní lepicí malta „Superflex“

Flexibilní lepicí malta
neboCM 17 Stop
Ceresit CM 17 SuperFlex
. Alternativa: Lepicí malta
Dust
Ceresit CM 16, CM 18 EasyFlex
a pro podlahy
Zpracovávejte metodou tenkovrstCeresit CM .19
vého lepení.

Spárování
Pro spárování použijte spárovací
hmotuCE 43 Grand‘Elit
.
Ceresit
Alternativa:
pro stěny
Ceresit CE 40 Aquastatic,
CE 33 Super
v případě spár do 8 mm.

Dilatační a montážní spáry
CE 43 Grand‘Elit Flexibilní spárovací hmota

Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a uzavřete sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Elektrické topné rohože

CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

Stále oblíbenějším způsobem vytápění v koupelnách, kuchyních
i ostatních bytových a nebytových prostorech jsou elektrické topné
rohože. Jejich přínosem je vytvoření příjemného pocitu temperování
jinak relativně studené dlažby.

Příprava podkladu
CN 72 Samonivelační hmota

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.
Je-li podklad velmi savý, na očištěný a suchý podklad naneste
štětkou neředěný penetračníCeresit
nátěr CT 17
a nechte min.
4 hodiny zaschnout. Alternativa:Speciální základní
nátěr
Ceresit
CN 94.

Vyrovnání podkladu
V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační
hmotou
na předem napenetrovaný podklad. Ještě
Ceresit CN 72
před položením rohože, při rovném povrchu je možno pokládat
rohož bez vyrovnání do flexibilní lepicíCeresit
malty CM 12
,
případněCM 16
.
CM 12 Flexibilní lepicí malta „Elastic“

Lepení dlažby
Na zatřenou rohož můžete následný den lepit dlažbu flexibilní
lepicí maltou
neboCM 16
. Alternativa: Flexibilní
Ceresit CM 12
lepicí malty
Ceresit CM 17 SuperFlex, CM 17 StopDust, CM 18
Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.
EasyFlex, CM. 19

Spárování
Pro spárování použijte flexibilní spárovací
hmotuCE 40
Ceresit
. Alternativa: Flexibilní spárovací
hmotaCE 43
Aquastatic
Ceresit
Grand´Elit.

Dilatační a montážní spáry
CE 40 Aquastatic Flexibilní spárovací hmota

Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a uzavřete sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Jemná kamenina

Podklad

CM 12 Flexibilní lepicí malta „Elastic“

Dlažby z jemné kameniny, označované také jako gresové, se
vyznačují na jedné straně svou vysokou odolností proti otěru, minimální nasákavostí a vynikající mrazuvzdorností, což znamená,
že jsou také zcela odolné proti změnám teploty. Jsou proto velmi
vhodné pro použití v exteriéru, ale na druhé straně právě z těchto
důvodů je také náročnější jejich pokládka.

Příprava podkladu
Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Lepení dlažby
Pro lepení použijte flexibilní lepicí
maltu
Alternativa:
Ceresit
CM. 12
Flexibilní lepicí malta
Ceresit CM 16, CM 17 SuperFlex, CM 17
. Pro podlahy:Ceresit CM 19
.
Stop Dust, CM 18 EasyFlex
Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování
CE 40 Aquastatic Flexibilní spárovací hmota

Pro spárování použijte spárovací
hmotuCE 40 Aquastatic
Ceresit
v případě spár do 8 mm. Alternativa:
neboCE 35
CE 33 Super
Superpro široké spáry na podlahách, v exteriéru je nejvhodněší
.
Ceresit CE 43 Grand‘Elit

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a uzavřete sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Koupelny, sprchy a kuchyně bytové

Podklad

Prostory zatížené opakovanou krátkodobou vlhkostí, vystavené
stříkající vodě a jejímu působení, zařazujeme
do
I. třídy odolnosti
a musí být náležitě utěsněny.
proti vodě

Příprava podkladu
CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

CL 51 Jednosložkové utěsnění

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Penetrace
U savých podkladů naneste štětkou neředěný penetrační nátěr
a nechte min. 4 hodiny zaschnout. Alternativa:
Ceresit CT 17
Speciální základní Ceresit
nátěr
případě nutnosti je možno
CN.V94
vyrovnat předem napenetrovaný podklad samonivelační hmotou
při rovném povrchu je možno pokládat dlažbu bez
Ceresit CN, 69
vyrovnání.

Utěsnění podkladu

CM 12 Flexibilní lepicí malta „Elastic“

Jednosložkové utěsnění
naneste na podkladech,
Ceresit CL 51
které budou zatížené vlhkostí, v neředěné podobě válečkem ve dvou
vrstvách. Alternativa: Dvousložkové
utěsnění
Ceresit
CL ve
50dvou
vrstvách. Do rohů a dilatačních spár vložte mezi dvě vrstvy utěsněn
izolační pás
.
Ceresit CL případně
52
Ceresit CL 152

Lepení dlažby
Flexibilní lepicí maltou
lepte metodou tenkovrstvéCeresit CM 12
ho lepení. Alternativa: Lepicí Ceresit
malta CM 11
(na stabilní
podklady),
CM 16, CM 17 SuperFlex, CM 17 Stop Dust, CM
(na kritické podklady).
18 EasyFlex

Spárování
CE 40 Aquastatic Spárovací hmota

Pro spárování použijte spárovací hmotu
Ceresit CE 40
pro spáry do 8 mm. Alternativa:
Aquastatic
Ceresit CE 33
a Ceresit CE 35
Super,případněCeresit CE 43 Grand‘Elit
Superpro široké spáry.

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a uzavřete sanitárním silikonem
Ceresit CS.25

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Kovy, hliník a ocel

Podklad

Podklady z ocelových plechů musí být dokonale vyztuženy, aby
nedocházelo k jejich deformacím a průhybům a v takovém případě
mohou být podkladem pro lepení obkladů a dlažeb.

Příprava podkladu
Antikorozní ochranný nátěr

Povrch podkladu očistěte a odstraňte volné nesoudržné vrstvy.

Penetrace
Očištěný podklad natřete antikorozním nátěrem a zasypte ještě
čerstvý křemičitým pískem pro lepší přilnavost lepidla.

Lepení obkladů a dlažby
CU 22 Epoxidové lepidlo

Pro lepení použijte epoxidové dvousložkové
lepidloCU
Ceresit
22, zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování stěn
Pro spárování stěn použijte epoxidovou dvousložkovou spárovací
hmotuCeresit CE 47
. Alternativa:
Ceresit CE 43 Grand´Elit,
CE 40 Aquastatic.

Spárování podlah
Pro spárování podlah použijte epoxidovou dvousložkovou spárovací hmotu
Ceresit CE 48.

Dilatační a montážní spáry
CE 47 Epoxidová spárovací hmota pro stěny

Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte
PE
těsnicím provazcema uzavřete sanitárním silikonem
Ceresit CS .25

CE 48 Epoxidová spárovací hmota pro podlahy

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Mramor a přírodní kámen

Podklad

Při pokládkách mramoru a desek přírodního kamene často dochází
k reklamacím z důvodů šedavého zabarvení položených desek.
Tento problém vyřeší pouze správný výběr použitých materiálů.

Příprava podkladu
Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte
prach.
CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

Penetrace

U velmi savých podkladů, na očištěný a připravený podklad naneste
štětkou neředěný penetrační
nátěr CT a17
nechte min. 4
Ceresit
hodiny zaschnout. Alternativa: Speciální základní
nátěr
Ceresit
CN 94.

Lepení desek
Bílou lepicí maltu
naneste v tenké vrstvě na zadní
Ceresit CM 15
stranu desek, zubovou stěrkou naneste na podklad a lepte, dokud
je lepicí malta čerstvá. Alternativa: Flexibilní bílá lepicí malta
Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.
Ceresit CM .25
CM 15 Lepicí malta pro mramor

Spárování
Pro spárování použijte spárovací hmotu
Ceresit CE 40
.
Aquastatic

CE 40 Aquastatic Flexibilní spárovací hmota
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Podložky pro kritické podklady

Podklad

CM 17 Flexibilní lepicí malta „SuperFlex“

Nestejné povrchy podkladů, podklady znečištěné olejem nebo
jiným druhem látek zhoršujícím přilnavost lepidel a lepicích malt,
popraskané podklady a nevyzrálé betony, tyto podklady
označujeme jako kritické. Pro bezproblémové lepení dlažeb je
možno využít vyztužovací rohože.

Příprava podkladu
Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte
prach.
Vyztužovací rohož

Lepení vyztužovací rohože
Flexibilní lepicí malta
. Alternativa:
Ceresit CM 17 SuperFlex
Flexibilní lepicí malta
Ceresit CM 17 Stop Dust, CM 18. EasyFlex
Nanášejte zubovou stěrkou 3x3 mm.

Uložení rohože
Přímo do lepicí malty pokládejte vyztužovací rohož.
CM 17 Flexibilní lepicí malta „SuperFlex“

Lepení dlažby
Flexibilní lepicí malta
nebo CM 17
Ceresit CM 17 SuperFlex
. Alternativa: Flexibilní lepicí malta
Stop Dust
Ceresit CM 18
. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého leEasyFlex, CM 19
pení.

Spárování
Pro spárování použijte flexibilní spárovací
hmotuCE 43
Ceresit
. Alternativa:
v případě spár
Grand‘Elit
Ceresit CE 40 Aquastatic
do 8 mm.

Dilatační a montážní spáry
CE 43 Grand‘Elit Flexibilní spárovací hmota

Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte
PE
těsnicím provazcema utěsněte sanitárním silikonem
Ceresit CS .25

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Sádrokarton, sádrové desky a omítky

Podklad

CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

Sádra je moderním stavebním materiálem používaným v suché
výstavbě. Nejrozšířenější formou jsou sádrokartonové desky,
sádrové desky a omítky. Při jejich použití je nutno ošetřit jejich
nasákavost.

Příprava podkladu
Podklad očistěte, odstraňte nečistoty a prach. Pro lepení obkladů
používejte sádrokartonové desky o síle 12,5 mm, v oblastech
zatížených vlhkostí desky impregnované.

Penetrace
CM 12 Flexibilní lepicí malta „Elastic“

Na očištěný podklad naneste štětkou neředěný penetrační nátěr
a nechte min. 4 hodiny zaschnout. Alternativa:
Ceresit CT 17
Speciální základní nátěr
Ceresit CN 94.

Lepení obkladů
Flexibilní lepicí malta
Alternativa: Flexibilní lepicí
Ceresit CM .12
maltaCeresit CM 16, CM 17 SuperFlex, CM 17 Stop Dust, CM
. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.
18 EasyFlex

Spárování
Pro spárování použijte spárovací
. Alternativa:
CEhmotu
33 Super
.
Ceresit CE 40 Aquastatic, CE 43 Grand‘Elit
CE 33 SUPER Spárovací hmota pro úzké spáry

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte
PE
těsnicím provazcema utěsněte sanitárním silikonem
Ceresit CS .25

CS 25 Sanitární silikon

38
Ceresit-katalog2009.indd 38

16.6.2009 0:53:55

JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Veřejné sprchy a lázně

Podklad

Prostory zatížené stálou vlhkostí zařazujeme
II. třídydo
odolnoa musí být náležitě utěsněny.
sti proti vodě

Příprava podkladu
CT 17 Hloubkový základ „Bez rozpouštědel“

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte
prach.

Penetrace
CL 50 Dvousložkové utěsnění

V případě savých podkladů naneste štětkou na očištěný podklad
neředěný penetrační nátěr
nechte min. 4 hodiny
Ceresit CT a17
zaschnout. Alternativa: Speciální základní
nátěrCN 94.
Ceresit

Utěsnění podkladu
Dvousložkové utěsnění
ve dvou vrstvách.
Ceresit CL proveďte
50
Do rohů a dilatačních spár vložte izolační
pás CL 52 /
Ceresit
. Alternativa: Elastická těsnicí
malta CR 166.
CL 152
Ceresit

Lepení obkladů a dlažby
CM 16 Flexibilní lepicí malta „Flex“

Flexibilní lepicí malta
Alternativa: Flexibilní lepicí
Ceresit CM .16
maltaCeresit CM 17 SuperFlex, CM 17 Stop Dust, CM 18
. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.
EasyFlex

Spárování
Pro spárování použijte spárovací
hmotuCE 40 Aquastatic
Ceresit
pro spáry do 8 mm. Alternativa:
a CE
Ceresit CE 43 Aquastatic
35 Superpro široké spáry, pro vysoká zatížení doporučujeme
.
Ceresit CE 43 Grand‘Elit

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte
PE
těsnicím provazcema utěsněte sanitárním silikonem
Ceresit CS .25
CE 40 Aquastatic Spárovací hmota

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Velkokapacitní kuchyně, výrobny, myčky

Podklad

CE 50 Epoxidový základní nátěr

Prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením, jako
například kuchyně pro závodní stravování, výrobny potravin,
chemické laboratoře, restaurace apod., IV
patřící
třídydoodolnostivyžadují vzhledem k tomuto zatížení odpovídající řešení.

Příprava podkladu
Povrch podkladu očistěte, odstraňte volné nesoudržné vrstvy
a odsajte prach.

Penetrace
CE 49 Epoxidové utěsnění

Na očištěný podklad naneste válečkem nebo štětkou neředěný
dvousložkový epoxidový základníCeresit
nátěr CE 50
a ještě
čerstvý posypte křemičitým pískem frakce (0,2 – 0,6 mm).

CE 49 Epoxidové utěsnění

Na připravený podklad naneste ve dvou vrstvách dvousložkové
epoxidové utěsnění
první vrstvu nechte 48 hodin
Ceresit CE ,49
zaschnout. Čerstvě nanesený materiál posypte křemičitým pískem.
Do rohů a dilatačních spár vložte izolační
pás CL.52
Ceresit

Utěsnění podkladu

Lepení obkladů a dlažby
Pro lepení použijte epoxidové dvousložkové
lepidloCU
Ceresit
22, zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování stěn
CU 22 Epoxidové lepidlo

Pro spárování stěn použijte epoxidovou dvousložkovou spárovací
hmotu
Ceresit CE 47.

Spárování podlah
Pro spárování podlah použijte epoxidovou dvousložkovou spárovací hmotu
Ceresit CE 48.

CE 47 Epoxidová spárovací hmota pro stěny

CE 48 Epoxidová spárovací hmota pro podlahy
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Stávající obklady a dlažby

Stávající obklady

V případech, kdy jsou prováděny rekonstrukce stávajících objektů,
často stojíme před problémem lepení nových obkladů a dlažeb
na staré. Nejjednodušším řešením je nalepit obklad přímo na obklad bez osekání a likvidace starých obkladů. Toto řešení je však
použitelné pouze v interiéru.

Příprava podkladu
CN 94 Speciální základní nátěr

Povrch stávajících obkladů a dlažeb očistěte případně odmastěte,
odstraňte a odsajte prach. Na očištěný podklad naneste neředěný
speciální základní nátěr
a nechte min. 4 hodiny
Ceresit CN 94
zaschnout.

Lepení dlažby

CM 17 SuperFlex Lepicí malta

Flexibilní lepicí malta
. Alternativa: Flexibilní
CM 17 SuperFlex
lepicí malty
Ceresit CM 16, CM 17 Stop Dust, CM 18 EasyFlex
pro zvýšená zatíženíCeresit
nebo CM 12 Elastic
pro nízká zatížení
Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení. Při lepení epoxidovým lepidlem
není nutno používat penetraci.
Ceresit CU 22

Spárování
Pro spárování použijte spárovací
hmotuCE 40 Aquastatic
.
Ceresit
Alternativa:
, v případě spár do 8 mm, pro
Ceresit CE 33 Super
široké spáry
případně
.
Ceresit CE 35 Super
Ceresit CE 43 Grand’Elit
Při podlahovém vytápění je nejvhodněší spárovací
hmota
Ceresit
. Alternativa:
pro spáry
CE 43 Grand‘Elit
Ceresit CE 40 Aquastatic
do 8 mm.

Dilatační a montážní spáry
Dilatační, stykové a montážní spáry
vyplňte provazcem
PE těsnicím
a utěsněte sanitárním silikonem
Ceresit CS.25
CE 40 Aquastatic spárovací hmota

CS 25 Sanitární silikon
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JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Utěsnění podlah ve sklepech

Ve sklepních prostorách, kde světlá výška místnosti < 2,20 m a nedovoluje navýšení podlahy a podklad je vhodný pro položení
dlažby, je možno pokládat dlažbu přímo na utěsnění.
Podklad

Příprava podkladu
Povrch podkladu očistěte a zbavte nesoudržných vrstev. Očištěný
podklad musí být rovný a stabilní.

Utěsnění podkladu

Těsnicí malta
ve třech vrstvách. Utěsnění
Ceresit CR aplikovaná
65
nechte dostatečně vyschnout a vyzrát. První vrstvu aplikujte štětkou
další je možno nanášet hladítkem.
Alternativa:
.
Ceresit CR 166

Lepení dlažby
CR 65 Těsnicí malta

Flexibilní lepidlo pro velké formáty dlažeb
.
Ceresit CM 19
Alternativa:
Ceresit CM 17 SuperFlex, CM 17 Stop Dust, CM
.
18 EasyFlex

Spárování
CR 65 Těsnicí malta

Spárovací hmota
. Alternativa:
Ceresit CE 35 Super
Ceresit CE
Dilatační, stykové a montážní spáry PE
vyplňte
43 Grand‘Elit.
a utěsněte sanitárním silikonem
těsnicím provazcem
Ceresit
CS 25.

CR 65 Těsnicí malta

CM 19 Flexibilní lepicí malta pro velké formáty

CE 35 Super Spárovací hmota pro široké spáry
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Tabulky použití produktů Ceres
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Podklad

Příprava podkladu

© - použití doporučené

CE33 SUPER
Spárovací hmota do 8 mm
CE35 SUPER
Spárovací hmota od 4 do 15 mm
CE40 Aquastatic
Spárovací hmota do 8 mm
CE43 Grand Elit
Spárovací hmota od 2 do 20 mm
CE47, CE48
Chemicky odolná od 2 do 8 mm

Spárovací hmoty

k

CM 11
Tenkovrstvá lepící malta
CM 12
Flexibilní lepící malta
CM 13 Express
Rychletvrdnoucí flexibilní lepicí malta
CM 15
Lepicí malta pro mramor
CM 16
Flexibilní lepicí malta „flex“
CM 17
Flexibilní lepicí malta „superflex“
CM 17 Stop Dust
Flexibilní lepicí malta „superflex“
CM 19
Lepicí malta pro velké formáty dlažeb
ZK
Tenkovrstvá lepící malta
ZX
Flexibilní lepící malta

Lepicí malty

CL50
Dvousložkové utěsnění (2)
CL51
Jednosložkové utěsnění (2)
CR 65
Cementová těsnicí malta
CR 72
Flexibilní těsnicí malta
CR 90 Crystalizer
Flexibilní těsnicí malta
CR 166
Elastická těsnicí malta

Utěsnění a těsnicí malty

©
©
©

©

©

©

©

©

©

©

©

©
©
©
©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

k

k

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

k (1)

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

Očistit,
odsát

©

©

k

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

k (1)

k (2)

©

©

©

©

očistit

Sádrokarton

(1) – s dodatkememulze Ceresit CC 83

©

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

©

©

©

©

k (2)

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©
©

©

©

©

©

©

Očistit,
odsát

©

©

©

©

©

©

Obrousit,
odsát

©

Očistit,
odsát

Potěry s
Potěry
Potěry
Beton
cementové anhydritové ≥ 6 měsíců podlahovým
vytápěním

- použití možné

CN 69
Samonivelační hmota od 1do 10 mm
CN 72
Samonivelační hmota od 1do 20 mm
CN 76
Vyrovnávací hmota od 4 do 50 mm
CN 83
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota od 5 do 30 mm
CN 87
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota od 10 do 80 mm

Vyrovnávací hmoty

CN 94
Speciální základní nátěr
CT17
Hloubkový základní nátěr

Penetrační nátěry

Produkty
Ceresit

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

©

©

k (1)

k (1)

k (1)

k (1)

k (2)

k (2)

©

©

k (2)

k (2)

©

Očistit,
odmastit

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

Očistit

©

©

©

©

©

k (1)

k (1)

©

©

©

k (1)

k (1)

k (1)

k (1)

k (2)

k (2)

©

©

k (2)

k (2)

©

Očistit,
odmastit

(2) – opatřené vhodnýmzákladnímnátěremCeresit

k

©

©

k (1)

©

©

©

©

k (1)

k (1)

k (1)

k (1)

k (2)

k (2)

©

©

k (1)

©

Očistit,
odsát

Dřevotřísky Keramické
Nátěry
a OSB,
obklady Pórobeton s vysokou
tl. ≥ 25mm a dlažby
přídržností

©

©

©

©

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

k (1)

©

©

©

©

©

©

Očistit,
odsát

Balkóny

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

©

©

k (1)

k (1)

k (1)

k (1)

©

©

©

©

©

©

©

Očistit,
odsát

Terasy

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

k (1)

©

©

©

k (1)

k (1)

©

©

k (1)

t
Nasákavé Nas≤ákavos
1%

©

©

Mramor

Druhy obkladů a dlažeb

k

©

k

©

k

k

©

©

©

©

©

©

k

od 0,8 do 1,9

od 0,2 do 0,6

od 0,7 do 1,1

od 0,6 do 1,2

od 0,5 do 0,7

od 2,4 do 5,8

od 2,0 do 4,2

od 2,4 do 6,0

od 2,0 do 3,8

od 2,0 do 3,8

od 1,7 do 5,6

od 2,5 do 4,2

od 1,7 do 5,0

od 2,4 do 5,8

od 2,0 do 4,2

od 3,0 do 5,0

od 3,0 do 5,0

od 2,7 do 4,0

od 3,0 do 5,0

cca 1,4 kg/ 1 mm

cca 1,4 kg/ 1 mm

2,0 kg / 1 mm

2,0 kg / 1 mm

2,0 kg / 1 mm

1,5 kg / 1 mm

1,5 kg / 1 mm

od 0,2 do 0,5

od 0,3 do 1,2

Ostatní
Orientační 2
kamenné spotřeba kg/ m

TABULKY POUŽITÍ
Doporučené produkty Ceresit pro lepení a spárování
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Potěry
cementové

očistit,
odsát

Podklad

Příprava
podkladu

©

©

k

k

©

k

k

CN 69
Vyrovnávací hmota 3 - 25 mm

CN 72
Samonivelační hmota 2 - 10 mm

CN 76
Vyrovnávací hmota 4 - 15 mm(50 mm
(1) )

CN 78
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 5 - 30 mm

CN 81
Vyrovnávací malta pro podlahy

CN 83
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 5 - 30 mm

CN 87
Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota 5 - 30 mm

©

©

©

©

CR 65
Izolační stěrka cementová

CR 166
Izolační stěrka cementová

CF 34
Barva epoxidová chemicky odolná

© použití doporučené

k použití možné

©

CL51
Izolační stěrka jednosložková

Podlahové nátěry

©

CL50
Izolační stěrka dvousložková

Alternativní izolace

CE49
Izolační stěrka epoxidová

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

k

©

©

©

(1) - s dodatkememulze Ceresit CC 83

k

©

©

©

©

©

CT17
Hloubkový základ bez rozpouštědel

Vyrovnávací hmoty

©

©

©

CN 94
Základní nátěr podlahový

©

©

(1)

k
(1)

©

(1)

k

©

©

k

k

k

©

k

očistit,
odsát

Dřevěné
podlahy

(2) - pouze pro epoxidové povlaky

©

©

©

©

k

©

©

Litý asfalt(5) Dřevotřískové
Potěry
s posypem
desky
s podlahovým
písku
tl. ≥ 25mm
vytápěním
obrousit,
očistit,
obrousit,
otryskat, odsát
odsát
odsát

Beton

©

obrousit,
odsát

Potěry
anhydritové

CE50
Základní nátěr pro epox. stěrku CE 49

Základní nátěry - penetrace

Produkty
Ceresit

k

(2)

k

©

obrousit,
odsát

Nátěry
a malby
uvnitř budov
očistit,
odmastit

Kovové
podklady

(3)

(1)

(3)

©

©

©

©

©

k

©

©

©

©

k

©

©

k

cca 0,5

od 3,0 do 5,0

od 3,0 do 5,0

≥1,4

≥1,4

od 0,1 do 0,2

od 0,03 do 0,12

od 0,2 do 0,3

2
kg / m

cca 1,3

cca 2,0

cca 2,0

cca 1,6

cca 2,0

cca 2,0 (1,5)(4)

cca 1,5

cca 1,8

2
kg / m
/ mm

Orientační spotřeba

(4) - s dodatkempísku 0 - 8 mm

Možnost použití
v exteriéru

(3) - ne v případě působení vlhkosti ze zadní strany

©

©

©

k

©

©

očistit,
odsát

Keramické
obklady,
kámen

TABULKY POUŽITÍ
Anhydritové podklady vytápěné / nevytápěné
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TABULKY POUŽITÍ
Tabulka doporučených použití
spárovacích hmot Ceresit
xxx

CE 47 Epoxidová spárovací hmota pro stěny
CE 48 Epoxidová spárovací hmota pro podlahy
CU 22 Epoxidové lepidlo na obklady
Chemická látka
Aceton

Oblast použití: CE 33CE 35CE 40CE 43CE 47/48
1
2

koupelny a sprchy x

–

ostatní obytné prostory
xxxxx

3

vytápěné podlahy ––

xxx

4

balkóny a terasy ––

x–

5
6

sokly a klinkerové zdivo
–

schodiště

11

–

kanceláře

výrobní haly

mycí linky pro automobily
–––

16
17
18
19
20

xxxx

xx
xxx

výrobny masného průmyslu
––––
výrobny pro tepelné zpracování
ovoce
––––

veřejné bazény

––

x–

xx

x–

xx

příslušenství bazénů–––
veřejné sprchy

aquaparky s termální –––
vodou

xx

22

zásobníky na vodu –––

xx

23

nemocnice (mimo operační
––– sály)

x

Oxid uhličitý

x
x

Čpavková voda, 25%

x

Síran měďnatý (modrá skalice),
nasycený
x

Čpavková voda, 10%

x

Chlorid hořečnatý, nasycený
roztok
x

Chlorid amonný, 10%

x

Síran hořečnatý, nasycený
x roztok
Mořská voda

x

Fosforečnan amonný, nasycený
Kyselina
roztokmléčná, 3%
x

x-

Síran amonný, nasycený xroztok
Minerální olej

x

Elektrolyt (baterie)

x-

Thiosíran sodný, nasycený
x roztok

Benzín (super)

x-

Uhličitan sodný, 20%

x

Benzín (bezolovnaté)

x-

Chlorid sodný, 10%

x
x

x

x

Kyselina boritá, 5%
x

x

Fosforečnan sodný, nasycený
roztok
x

Brzdová kapalina

x

Roztok hydroxidu sodného
x (louh), 50%

x

Butanol

x

Celulózové ředidlo

-

Chlorid vápenatý, nasycený
Kyselina šťavelová
x roztok

x

Síran vápenatý, nasycenýx roztok
Parafín

x

Hydroxid vápenatý, roztok
x

Kyselina fosforečná, 10%x-

Coca Cola

x

Kyselina dusičná, 10%

x

x

Kyselina dusičná, 5%

x-

Motorová nafta

xx

21

Solný roztok, nasycený

Hydroxid sodný, 10%

xx

–––

x

Pivo

xx

–

x-

CE 47, CE 48, CU

Benzín (super, bezolovnatý)
Hydroxid sodný, 25%
x-

xx

průmyslové kuchyně
–––

soukromé bazény x–

-

Dusičnan amonný, 50% x

–––

13

CE 47,
Chemická
CE 48, CU
látka
22
Petrolej
-

Síran hlinitý, nasycený roztok
Mrazící směs, solanka
x

hypermarkety a obchodní
–– centra xxx

sklady (vysoká zatížení)
––

15

xx

xxxxx

12

14

Alkohol, 10%

prodejny (nízké zatížení)
xxxxx

9
10

–

Alkohol, 100%

xx

soukromé garáže xxxxx

7
8

x

Tabulka chemických odolností
Ceresit CE 47, CE 48, CU 22

Chloridy železa, nasycenýx roztok
Kyselina chlorovodíková, x10%
Sírany železa, nasycený roztok
Kyselina chlorovodíková, x5%
x
Ledová kyselina octová

xx

-

Kyselina sírová, 35%

-

Nafta

x

Kyselina sírová, 5%

x

Kyselina octová, 10%

x-

Bazénová voda

x

24

veřejné garáže

–––

xx

Ethylacetát

-

Jedlý olej

x

25

úpravny vody

–––

xx

Glycerin

x

Motorový olej

x

xx

Glykol

x

Lakový benzín, líh

x

Lehký topný olej

x

Toluen

xx

pekárny

26
27

hotely a restaurace––
kotelny

28
29

xxx

–––

zásobníky na užitkovou
–––vodu
prádelny

30
31

–––

tunely, metro

Hydroxid draselný (louh) x

Voda

xx

Uhličitan draselný (potaž)x

Vodní páry, 100°C

xx

Hydroxid draselný, 10% x

Víno

x

Hydroxid draselný, 25% x

Kyselina vinná

x

–––

xx

–––

xx

Dusičnan draselný, nasycený
Xylen
roztok
x

pivovary

x - vhodné,
– - nevhodné,
x– - alternativní zatížení

––

-

Síran draselný, nasycenýxroztok
Kyselina citrónová, 10% x
Vápenné mléko, nasycený
Kyselina citrónová, 3%
x roztok

vod xx
32 zásobníky v čističkách komunálních
–––
33

x-*

x

x

x = odolný
x* = odolný, ale může se dojít ke změně barvy
x- = částečně odolný
x-* = bez mechanického zatížení a bez rozdílu teplot v kompletním stavebním tě
- = není odolný
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TABULKY POUŽITÍ
Vzorník spárovacích hmot a silikonů Ceresit

Označení
S t
Systém
C Ceresit
itM
P t t
Je
vysoce
účinný
proti plísním,
Micé
roP rotec
i t:
nečistotám a vlhkosti.
Každodenní používání koupelny,
a z toho vyplývající zvýšená vlhkost
prostředí, vytváří příznivé
podmínky pro tvorbu plísní.
Nový systém Ceresit MicroProtect
zejména díky použití spárovacích
hmot Ceresit CE 40 aquastatic
a Ceresit CE 43 aquastatic chrání
spáry před pronikáním vlhkosti
a ve spojení se sanitárním silikonem
Ceresit CS 25 poskytuje
dlouhodobou ochranu proti tvorbě
plísní. To znamená, že spáry
zůstanou čisté a krásné na opravdu
dlouhou dobu.

Barva
bílá

CS 25 CE 33
Silikon Super

CE 35 CE 40 CE 43
Super Aquastatic
Aquastatic

silver

šedá
manhattan
antracite
graphite
lemon
cream
rosa
pink
jasmine
natura
bahama

Efektaquastati způsobuje, že
se kapky
c vody udržují ve formě
perliček na povrchu spáry
a nevsakují se do její struktury.
Díky tomu jsou spáry voděodolné,
chráněné před znečištěním
a zároveň je zajištěna stálost
jejich barevných odstínů.

caramel
siena
clinker
cocoa
terra
chocolate
mint
kiwi

P roCol - unikátní receptura
spárovacích
hmot Ceresit garantující
or
dlouhodobou barevnou stálost spár
dokonce i ve vlhkém a dalšími
vnějšími vlivy zatíženém prostředí.

amazon
olive
crocus
azur
polar
ocean

transparent
Resis ta
Zvýšená odolnost vůči chemickému
nt
a mechanickému zatížení. Zvýšená Upozornění!
Vzhledem k možnostem tisku jsou barvy uvedené v této tabulce pouze orientační. Doporučujeme nahlédnout
odolnost vůči znečištění, plísním
do fyzického vzorníku spárovacích hmot, těmito vzorníky jsou vybaveni oficiální distributoři Ceresit.
a průniku vody.
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- zateplovací systémy
- tenkovrstvé omítky
- fasádní nátěry

www.ceretherm.cz

- podlahové systémy
- samonivelační hmoty
- lepidla na parkety a podl. krytiny
www.thomsit.cz
- PU pěny
- tmely
- lepidla
- montážní lepidla
- chemické kotvy
- lepidla a tmely

www.makroflex.cz

www.pattex.cz

Oficiální distributor

www.jaroslavbaier.cz

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
tel.: 220101145
fax: 220101194
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz
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