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CM 16 FLEXIBLE

Ngjitës për qeramikë / brenda

Për pllaka qeramike jo përthithëse të brendshme dhe të jashtme.

Për pllaka përthithëse të qeramikës në sipërfaqet e brendshme përthithëse.
KARAKTERISTIKAT
• për trashësitë e shtresave deri në 10 mm
• për qeramika përthithëse
• i përshtatshëm për sipërfaqe të pabarabarta
• stabilitet i lartë
• ekonomik
• Gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 30 cm
PËR BRENDA

CM 11 PLUS

C1NGJITJA

THESI 25 KG

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

48 copë në palet

KONSUMI

5.0 - 6.0 kg/m²

NGJITËS PËR QERAMIKË

PLLAKË MBI PLLAKË

NGJITJE
E LARTË

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

T

KOHË
E HAPUR
E PUNËS

JO
RRËSHQITËS

Thesi 5 kg

Thesi 25 kg

5 copë/pako

48 copë në
paletë

5.0 - 6.0 kg/m²

Ngjitës shumë fleksibil për pllaka me format të madh

Ngjitës për qeramikë / brenda dhe jashtë

KARAKTERISTIKAT
• për dhoma me lagështirë
• për trashësitë e shtresave deri në 10 mm
• për qeramika absorbuese
• forcë e lartë
• ekonomike
• gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 50 cm

Për sipërfaqe kritike.

C1NGJITJA
PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

PËR BRENDA DHE JASHTË

CM 12 PLUS I BARDHË

T

JO
RRËSHQITËS

Thesi 5 kg

Thesi 25 kg

5 copë / pako

48 copë në
paletë

5.0 - 6.0 kg/m²

CM 12 EXPRESS

T

JO
RRËSHQITËS

Thesi 25 kg

PAKETIMI

KONSUMI

48 copë në paletë
5.0 - 6.0 kg/m²

Ngjitës qeramike me ngjitje të shpejtë

Ideal për të punuar në kushte dimërore, brenda dhe jashtë.
KARAKTERISTIKAT
• për pllaka qeramike, gres dhe pllaka nga guri natyror
• kalueshmëria pas 3 orësh
• gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 100 cm

3 orë
NGJITJE
E LARTË

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

T

KOHË
E HAPUR
E PUNËS

KONSUMI

FLEKSIBILITET

Thesi 25 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

JO
RRËSHQITËS

48 copë në paletë
5.0 - 6.0 kg/m²

Ngjitës shumë fleksibil për pllaka me format të madh

NGJITJE
E LARTË

PAKETIMI
TRANSPORTUES

NGJITJE
E LARTË

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Ngjitës i bardhë fleksibil për mermer, granit, travertin, mozaik qelqi dhe qeramike,
gur natyral dhe artificial.
KARAKTERISTIKAT
• për brenda dhe jashtë
• për sipërfaqe të deformueshme, ngrohje nën dysheme,
ballkone, tarraca, pishina
• pa rrëshqitje në sipërfaqe vertikale
• sistemi i ngjitjes pllakë mbi pllakë
• gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 60 cm

KARAKTERISTIKAT
• për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
• shumë fleksibil
• për ballkone, tarraca dhe pishina
• për sistemet e ngrohjes nën dysheme
• kohë e zgjatur e përpunimit
• gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 100 cm
PLLAKA ME FORMAT TË MADH

Ngjitës fleksibil i bardhë

PËR MERMER DHE GUR
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KARAKTERISTIKAT
• ngjitje pllake mbi pllakë
• i përshtatshëm për sistemet e ngrohjes nën dysheme
• për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
• për ballkone dhe tarraca
• kohë e zgjatur e përpunimit
• gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës është 80 cm

CM 17 SUPER FLEXIBLE

Për vënien e pllakave qeramike dhe gres, në sipërfaqe përthithëse të brendshme dhe të jashtme.

PËR VËNIEN E SHPEJTE TË PLLAKAVE

Ngjitës fleksibil për pllaka gres / ngrohje nën dysheme / pllakë mbi pllakë

PËRDORIM I
SHPEJTË

Thesi 25 kg
48 copë në paletë
5.0 - 6.0 kg/m²

Për sipërfaqe kritike.
KARAKTERISTIKAT
• për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
• ngjitje dhe fleksibilitet të lartë
• lehtë për t’u aplikuar
• për sipërfaqe të deformueshme, ballkone, tarraca dhe dysheme me
ngrohje
• gjatësia maksimale e anës më të gjatë të pllakës mund të shkojë mbi 100 cm
• për aplikime deri në 20 mm
• konsistenca e rregullueshme e ngjitësit
PLLAKA ME FORMAT TË MADH

Reputacioni
juaj i
përsosur

NGJITJE
E LARTË

KOHË
E HAPUR
E PUNËS

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

T

JO
RRËSHQITËS

FLEKSIBILITET

Thesi 20 kg
48 copë në paletë
5.0 - 6.0 kg/m²

NGJITËS PËR QERAMIKË

CM 9 STANDARD

Ngjitës i bardhë super fleksibil i klasës S2

Për sipërfaqe shumë kërkuese.
KARAKTERISTIKAT
• ngjitës i bardhë
• për brenda dhe jashtë
• ideal për ballkone dhe tarraca
• i përshtatshëm për formate të mëdha pllakash ultra të holla dhe gurë
natyralë
• ngjitja e qeramikës në panelet e drurit të lidhura ngushtë
PLLAKA ULTRA TË HOLLA

NGJITJE
E LARTË

KOHË
E HAPUR
E PUNËS

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

T

JO
RRËSHQITËS

FLEKSIBILITET
I LARTË

Thesi 20 kg
48 copë në paletë
1.3 - 5 kg/m²

Ngjitës fleksibil, gati për përdorim

Për të gjitha sipërfaqet kritike.
KARAKTERISTIKAT
• zgjidhje për vendosjen e pllakave - GATI PËR PËRDORIM
• për brenda dhe jashtë
• për të gjitha llojet e sipërfaqeve (beton, dru, metal)
• performancë e përsosur falë teknologjisë moderne
inovative - FLEXTEC
• fleksibilitet i përhershëm
• ngjitja më e mirë e klasës
• performanca e jashtëzakonshme
PËR TË GJITHA LLOJET E SIPËRFAQEVE

+ +

R2
PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

SHUMË
I FORTË

T

JO
RRËSHQITËS

Kovë 8 kg
60 copë në paletë
1.5 - 3.4 kg/m²

E RE
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NGJITËS PËR QERAMIKË

NGJITËS PËR QERAMIKË

CM 77 UltraFLEX

CM 49 PREMIUM FLEXIBLE

GATI PËR TË GJITHA
SFIDAT!

NGJITËS PËR QERAMIKË

Ndërsa portofoli i Ceresit është
rritur me kalimin e viteve, ne kemi
veçuar ngjitësit tanë të qeramikës
nëpërmjet segmenteve në mënyrë
që konsumatorit përfundimtar ti
lehtësojmë për të bërë zgjedhjen
e duhur.

SEGMENTI

TREGUESIT THEMELORË TREGUESIT THEMELORË

PRODUKTI

PLUS I BARDHË

Klasa

SEGMENTI

I lartë

Forca e ngjitjes

I lartë

I lartë

I lartë

Gur
I lartë
Dheu
Gres
Gur natyror
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale
e skajeve 100 cm
Gur
Dheu
Gres
Gur natyror
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale
e skajeve 100 cm

Gur
I lartë
Dheu
Gres
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale
Gur
e skajeve 80 cm
Dheu
Gres
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale
e skajeve 80 cm

Gur
I lartë
Dheu
Gres
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale
Gur
e skajeve 100 cm
Dheu
Gres
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale
e skajeve 100 cm

Anti-rrëshqitje
Kohë e hapur e zgjatur
PRODUKTI

PLUS I BARDHË

Fleksibiliteti
Klasa
Forca e ngjitjes
Anti-rrëshqitje
Kohë e hapur e zgjatur

PLLAKAT

Gur
Dheu
Gjatësia
maksimale e
skajeve 30 cm

Gur
Dheu
Gres
Gjatësia
maksimale e
skajeve 50 cm

Gur
Dheu
Gjatësia
maksimale e
skajeve 30 cm

Gur
Dheu
Gres
Gjatësia
maksimale e
skajeve 50 cm

Fleksibiliteti

PLLAKAT

Gur natyror
dhe
artificial
I lartë
Gres
Mozaik
(xham dhe qeramikë)
Gur ranor
Mermer, granit
Travertin
Gjatësia
maksimale
Gur natyror
edheskajeve
60 cm
artificial
Gres
Mozaik
(xham dhe qeramikë)
Gur ranor
Mermer, granit
Travertin
E RE maksimale
Gjatësia
e skajeve 60 cm

E RE

DISPERZIONET

SEGMENTI

TREGUESIT THEMELORË

TREGUESIT THEMELORË

PRODUKTI
Klasa
SEGMENTI

Forca e ngjitjes

I lartë

I lartë

Anti-rrëshqitje
Koha e zgjatur e hapur
PRODUKTI
Fleksibiliteti
Klasa
Forca e ngjitjes
Anti-rrëshqitje
Koha e zgjatur e hapur

PLLAKA

Fleksibiliteti

PLLAKA
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DISPERZIONET

I lartë

Gur
I Dheu
lartë
Gres
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale e
Gur më shumë
skajeve
Dheu
se 100 cm
Gres
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të trasha
Gjatësia maksimale e
skajeve më shumë
se 100 cm

Gur
Pllaka xhami
Pllaka betoni të hedhura
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të lidhura me
rrëshirë sintetike
Gur Aglomerante)
(pllaka
Pllaka xhami
Pllaka betoni të hedhura
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka të lidhura me
rrëshirë sintetike
(pllaka Aglomerante)

Gur natyror
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka xhami
Klinker
Porcelan

Mozaik
I lartë
Pllaka
rezistente ndaj acideve
Mozaik xhami
Gres pllaka
Pllaka të trasha

Mozaik
lartë
PllakaI rezistente
ndaj acideve
Mozaik xhami
Gres pllaka
Pllaka të trasha

Gur natyror
Mozaik
Mozaik xhami
Pllaka xhami
Klinker
Porcelan

Mozaik
Pllaka rezistente ndaj acideve
Mozaik xhami
Gres pllaka
Pllaka të trasha

Mozaik
Pllaka rezistente ndaj acideve
Mozaik xhami
Gres pllaka
Pllaka të trasha

Reputacioni
juaj i
përsosur
Ngjitës fleksibil të përforcuara
me mikrofibra për pllaka

PLASTIKA E
RECIKLUAR

CE 40 FUGË MASË PREMIUM FLEX

Fugë masa e papërshkueshme nga uji, fleksibile, nga 1 - 8 mm

I përshtatshëm për fugim të pllakave prej qeramike, qelqit, pllakave të gurit horizontale dhe
COLOR PERFECT
vertikale, si dhe për fugimin e mozaikëve, veshjeve me mermer dhe gurë natyror. Në saje të
aditivëve të veçantë i refuzon pikat e ujit, njëkohësisht e parandalon kalimin e ndyrësirave në fugë
(ndryshimi i ngjyrës).
KARAKTERISTIKAT
• I papërshkueshëm nga uji
PAKETIMI
Kova 2 kg
Kova 5 kg
• fleksibël
PAKETIMI
1 kovë
1 kovë
• e shton rezistencën ndaj çarjeve dhe gërvishtjeve
TRANSPORTUES
• i përshtatshëm për hapësira të hapura dhe të mbyllura
KONSUMI
0.1 - 0.5 kg/m²
• i përshtatshëm për sisteme me ngrohje nën dysheme

CE 43

GRAND’ELITE Fugë masa e papërshkueshme nga uji, fleksibile, nga 2 - 20 mm

Përdoret për fugim të pllakave prej qeramike, qelqit, pllakave të gurit horizontale dhe vertikale si dhe për
fugim të klinker tullave. Në saje të aditivëve të veçantë i refuzon pikat e ujit, njëkohësisht e parandalon
kalimin e ndyrësirave në fugë (ndryshimi i ngjyrës).
Për këtë arsye ato janë veçanërisht të përshtatshme për fugim në banjo, dushkabina, kuzhina, komerciale
dhe objekte ku kërkohet rezistencë shtesë ndaj gërryerjes, si dhe në sipërfaqe të jashtme (qeramika të
fasadës, tarraca, pllato dhe ballkone)
KARAKTERISTIKAT
• i papërshkueshëm nga uji
• fleksibël
• universale (për lidhëse deri në
20mm)
• i përshtatshëm për sipërfaqe të
jashtme dhe të brendshme

CE 33

Kova 5 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

1 kovë
0.6 - 0.8 kg/m²

KONSUMI

Fugë masa, 1 - 8 mm

Masë për fugimin e bashkimeve në pllakat e qeramikës nga 1 deri 8 mm
gjerësi. E përshtatshme për fugimin e pllakave qeramike për dysheme
dhe mure, mozaikë prej qelqi dhe porcelani.
PAKETIMI

COLOR PERFECT

Fugë masë
Premium Flex
me formulën
Color Perfect

• i përshtatshëm për sisteme
me ngrohje nën dysheme
• rezistencë e lartë ndaj
dëmtimit mekanik
• i përshtatshëm për gurë
natyralë

KARAKTERISTIKAT
• për punime të brendshme dhe të jashtme
• e disponueshme në disa ngjyra të ndryshme
• lehtë për t’u pastruar

CS 25 SANITARY

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Thesi 2 kg

Thesi 5 kg

10 copë/pako

5 copë/pako

FUGË MASA DHE SILIKONI SANITAR

E bërë nga

0.1 - 0.5 kg/m²

Silikon sanitar premium

Për puthitjen e bashkimeve të sipërfaqeve të mureve dhe dyshemeve, bashkimeve
në banjo, kuzhinë, toalete dhe në hapësira të tjera me lagështi të shtuar. Zgjedhje e
madhe e ngjyrave në pajtim me ngjyrat e pllakave, fugë masave dhe sanitare.
E bërë nga

PLASTIKA E
RECIKLUAR

KARAKTERISTIKAT
•silikoni sanitar acetat
•rezistent ndaj plasaritjeve dhe
tkurrjeve
•rezistent ndaj vjetërimit,
ndryshimit të ngjyrës dhe
temperaturës së lartë

• për përdorim të brendshëm dhe
të jashtëm
• fungicid
• rezistent ndaj rrezeve UV
• rezistencë e lartë ndaj ujit të
nxehtë

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

Fishek 280 ml
12 copë në pako
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CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL
Dy komponentë, kimikisht rezistent, fugë masë epokside dhe ngjitës.

PRODUKTET EPOKSIDE

KARAKTERISTIKAT
•për brenda
•vihet lehtë
•i papërshkueshëm nga uji
•rezistues ndaj kimikalieve
•gjerësia për fugim 1 - 15 mm
•për rezervuar me ujë të pijshëm
•në dispozicion në shumë nuanca

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

Kova 5 kg
1 kovë

KONSUMI

ngjitje rreth 2.5 kg/m²
fugimi 0.3 - 1.1 kg/m²

PAKETIMI

Kova 2.5 kg

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM
Dy komponentë, kimikisht rezistent, fugë masë epokside dhe ngjitës.
I përshtatshëm për fugimin e pllakave dhe mozaikëve.
KARAKTERISTIKAT
• për brenda dhe jashtë
• mbrojtje e optimizuar ndaj rrezeve UV dhe rezistencë ndaj motit
• rezistencë të lartë kimike dhe forcë mekanike
• rezistent ndaj rrëshqitjes dhe gërryerjes
• lehtë për tu aplikuar dhe pastruar
• ngjyra të qëndrueshme dhe uniforme për të gjitha llojet e pllakave
• i përshtatshëm për t’u përdorur në dhomat ku ruhet, përpunohet
dhe prodhohet e ushqimi

PAKETIMI
TRANSPORTUES

1 kovë

KONSUMI

ngjitje rreth 2.5 kg/m²
fugimi 0.3 - 1.1 kg/m²

PAKETIMI

Shishe 1 l

CE 51 EPOXY CLEAN
Pastrues special për të hequr njollat n ga fugë masa, mbetjet dhe
njollat nga të gjitha llojet e pllakave qeramike dhe guri natyror.
KARAKTERISTIKAT
•koncentrat - jashtëzakonisht efektiv
•heq shtresat e ngurtësuara dhe pastron tërësisht papastërtitë
•për pastrimin e një game të gjerë të llojeve të ndryshme të njollave
•mund të përdoret edhe në sipërfaqe delikate si p.sh qeramika të
krehura, qelq dhe në të gjitha llojet e gurit natyral, madje edhe të
lëmuar

REVOLUCION
NË CILËSI
Zgjidhje e re Epoxy 3 në 1:
• Lehtë për t'u aplikuar
• Forcë e jashtëzakonshme
• Stabilitet i ngjyrës
12

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

12 shishe/pako
10 - 15 l/m²

CR 100 SEMI-FLEX

PAKETIMI
TRANSPORTUES

1 kovë
rreth 1.6 kg/m²/mm

KONSUMI

1+1 (thes dhe kanistër)
1.5 kg/m²/mm

KONSUMI

Përdoret për tarraca, ballkone, kuzhina, garazhe, ambiente me lagështi, ambiente me prani të vazhdueshme të ujit,
konstruksione nëntokësore, impiante të ujërave të zeza, gropa septike etj. Mund të përdoret gjithashtu për mbylljen e
brendshme të pishinave dhe rezervarëve teknikë të ujit.

PAKETIMI

Kova 5 kg

Kova 15 kg

1 kovë

1 kovë

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

1.1 kg/m²/ (në dy shtresa)

Shirit elastik hidroizolues CL 152 është i destinuar për kontakte muri me muri, mur me
dysheme, d.m.th. vendet ku zakonisht prishet hidroizolimi. Përdoret në kombinim me produkte
hidroizoluese, për shembull. CL 51 dhe CL 50, nën mbulesa dyshemeje me pllaka qeramike. I
përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe hapësirat e jashtme, dyshemetë dhe muret.
KARAKTERISTIKAT
• i papërshkueshëm nga uji
• fleksibil
• lidhje afatgjatë
• rezistent ndaj grisjes
• i përshtatshëm për të bërë komponime hidroizoluese të nënshtresës
dhe instalimit

PAKETIMI

Rollne 10 m

KARAKTERISTIKAT
•Për bazament normal dhe kritik
•Për trysni pozitive dhe negative të ujit
•rezistues ndaj ngrirjes
•I bashkon çarjet deri 1 mm

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kanistër 8 l

Thes 24 kg

1+1 (thes dhe kanistër)
1.5 kg/m²/mm

Punueshmëri e
shkëlqyeshme,
mbrojtje të përsosur

Shirit ngjitës elastik, 12 cm i gjërë

Rollne 50 m

Masë çimento dy komponentësh për
hidroizolim dhe shtresë mbrojtëse
• i mbyll plasaritjet dhe mbron strukturat e betonit
• rezistues ndaj presionit negativ dhe pozitiv të ujit
• i përshtatshëm për rezervare me ujë të pijshëm
• vihet lehtë me brushë dhe me mistri
HI

DROIZOLIM

Lubrifikues hidroizolues njëkomponentë

Lubrifikues hidroizolues për rezervuar për ujë të pijshëm deri 10 m thellësi, ambiente të bodrumit dhe themele.

BR

M

KARAKTERISTIKAT
•i papërshkueshëm nga uji
•rezistues ndaj ngrirjes
•i papërshkueshem
•për presion pozitiv dhe negativ
të ujit
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Thes 20 kg

Lubrifikues hidroizolues dy komponentë për pishina, rezervare dhe tarraca

Izolues fleksibil njëkomponentë

KARAKTERISTIKAT
• i papërshkueshëm nga uji
• përdoret lehtë dhe shpejt
• konsum ekonomik
• për përdorim të brendshëm
• 4h deri në shtrimin e pllakave

CR 65

PAKETIMI
TRANSPORTUES

Kanistër 5 l

CR 166 FLEXIBLE

I GATSHËM PËR PËRDORIM!
Për banjot me vaskë ose kabinë dushi, kuzhina dhe për hidroizolim të tabelës nga gips kartoni.

CL 152

PAKETIMI

ON BETON

•për pishina me ujë të pijshëm
•mbron nga lagështia, nga ujërat
sipërfaqësore dhe kulluese

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Thesi 25 kg

IN

PRODUKTET PËR HIDROIZOLIM

CL 51 EXPRESS

Kova 12.5 kg

PAKETIMI

BR

PRODUKTET PËR HIDROIZOLIM

KARAKTERISTIKAT
•i papërshkueshëm nga uji
•tejkalimi i çarjeve të vogla
•për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
•kovë për përzierjen e produktit falas
•për pishina me thellësi deri në 5 m

KARAKTERISTIKAT
•i mbyll plasaritjet dhe mbron strukturat e betonit
•rezistues ndaj presionit negativ dhe ujit
•i përshtatshëm për rezervuar me ujë të pijshëm ≤ 7.5 m
•vihet lehtë me brushë dhe me mistri
•i papërshkueshëm nga uji
•i përshkueshëm nga avulli
•për brenda dhe jashtë

M

Për tarraca , ballkone, banjo me vaskë, kabina dushi ose me hapësirë të ngritur me mur për dush.

ROIZOLI

IN

H

Izolues fleksibil dy komponentë

ID

M

CL 50 EXPRESS

Masa e çimentos dy komponentë për
hidroizolim dhe mbrojtjen e konstruksioneve të betonit.

O N BETON

1 thes
1.5 kg/m²/mm
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CN 94
STRONG
CONTACT

CT 10

I destinuar për impregnim të sipërfaqeve përthithëse. Për sipërfaqe qeramike dhe betoni.
KARAKTERISTIKAT
•mbron nga paraqitja e mykut dhe kërpudhave
•mbron shtresat e shkrifëta nga ndikimi i ngricave
•për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
•thahet shpejt (2 – 6 orë)
•plotësisht transparent, nuk ndryshon strukturën e sipërfaqes
•me bazë uji, pa tretës
•aplikim në 2 shtresa, “i lagur mbi të lagur”

CN 94 STRONG CONTACT

CX 5 EXPRESS

Lubrifikues bazë për bazamente jo përthithëse

PRAJMERËT

CT 19 BETONKONTAKT

PAKETIMI
TRANSPORTUES

16 shishe/pako
0.2 - 0.3 l/m²

KONSUMI

KARAKTERISTIKAT
•për ngjitjen e qeramikës në pllaka gipsi dhe OSB
•për beton të lëmuar
•për bazamente të vjetra me mbetje ngjitëse
•krijon sipërfaqe me ngjitje të mirë
•për nënshtresa përthithëse dhe jo përthithëse

CT 99

PAKETIMI

Kova 5 kg

1 shishe
0.2 - 0.7 l/m²

KONSUMI

5min
Thesi 5 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

1 thes
rreth 1.6 kg/l për vëllimet e zgavrës

KONSUMI

PAKETIMI
TRANSPORTUES

Kova 5 kg

KONSUMI

KARAKTERISTIKAT
•i lehtë për përdorim
•nuk përmban metale të rënda
•mund të ngjyroset
•eliminon mykun në fasada dhe muret e brendshme

200 - 300 g/m² (përthithëse)
100 - 150 g/m² (jopërthithëse)

CP 30

Lubrifikues bazë për mure dhe dysheme. Për forcimin dhe sigurimin e rezistencës për beton, shtimin
e papërshkueshmërisë së ujit, masës për lëmuarje, pllakës nga gipsi dhe kartoni dhe pllakat me fibra,
bazamenti anhidrit, llaçit mjaft përthithës ose bazamenteve nga çimentoja, dyshemeve natyrore ose
dyshemeve artificiale si edhe bazamenteve nga betoni.
PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Mjet për mënjanimin e mykut dhe kërpudhave, fungicid

Mund të përdoret në muret e brendshme dhe të jashtme të ndërtesave, si dhe të aplikohet në
ngjyrën ekzistuese, suva, beton etj. I përshtatshëm për amvisëri dhe ndërtesa publike.

Lubrifikues bazë me depërtim të thellë me tharje të shpejtë

KARAKTERISTIKAT
•i përshkueshëm nga avulli
•për të gjitha bazamentet përthithëse
•e përforcon bazamentin
•e zvogëlon absorbimin
•për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

PAKETIMI
TRANSPORTUES

Lubrifikues bazë kontakti

Lubrifikues bazë special me veprim të shpejtë me rërë kuarci që siguron ngjitje të sigurt
të pllakave qeramike, guri natyror, përpara nivelimit të dyshemeve dhe mureve dhe për
bazamente problematike.

CT 17

Shishe plastike 1 l

PAKETIMI

Çimento me tharje të shpejtë

KARAKTERISTIKAT
•thahet për 5 minuta
•i papërshkueshëm nga uji
•pa klorid, nuk e dëmton metalin
•i përshtatshëm për brenda dhe jashtë
•rezistues ndaj ngrirjes
•për të mbyllur rrjedhje të lehtë

Shishe 1 l

PAKETIMI

gur i ndarë

Çimento që lidhet shpejt për riparimin e dëmtimit (mbushja e zgavrave) në beton dhe në shtresa çimentoje
për ankerim dhe për rrafshimin e shpejtë të mureve dhe të dyshemeve. Për mbushjen e hapjeve të vogla
me gjerësi deri në 20 mm.

Lubrifikues bazë special për kapje të sigurt të ngjitësit ose masës për rrafshimin e dyshemeve në
bazamente jopërthithëse (nga qeramika, guri dhe në bazamente të ngjashme).
KARAKTERISTIKAT
•edhe për bazamente përthithëse
•ka fuqi të madhe ngjitëse
•thahet shpejt
•për sipërfaqe problematike
•mundësia e hollimit me ujë deri në 1:3

klinker tulla

PRODUKTE TË VEÇANTA

Lubrifikues bazë
special për bazamente
jo përthithëse
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Shtresë e papërshkueshme nga uji për bazamente përthithëse

PAKETIMI

Shishe plastike me dozer 0.5 l

Aquablock - Lubrifikues silikoni për hidroizolim, për çati të rrafshta

Për riparime të shpejta të çative të rrafshta dhe të pjerrëta dhe për
hidroizolim të përhershëm të çative të rrafshta.

Kanistër 10 l

Shishe 2 l

1 kanistër

8 shishe/pako

0.1 - 0.3 l/m²

* shikoni listën e të
dhënave teknike

KARAKTERISTIKAT
•lubrifikues i papërshkueshëm nga uji
•rezistues ndaj rrezeve UV, shiut, borës
dhe akullit
•i përshkueshëm nga avulli
•përgjithmonë fleksibil me rastin e
temperaturave të ulëta
•aplikohet me furçë, rrul ose sprej

•pastrimi i veglave me
ujë bëhet thjeshtë
•rezistent ndaj rrezeve
UV - ngjitje e mirë në
metal, metale te
çmuara dhe plastike *

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kova 5 kg
1 kovë
0.5 kg/m²/mm/shtresë (minimum 2 shtresa)
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CX 5
EXPRESS

IN 45 SUPER FINISH

Masë e brendshme për rrafshim të imët në ambiente

të mbyllura

Përdoret për mbulimin e sipërfaqeve tradicionalisht të suvatuara dhe sipërfaqeve nga betoni, në maksimalisht 2
mm/shtresë.
KARAKTERISTIKAT
•ekstra e bardhë
•ka cilësi maksimale gjatë përpunimit të fundit
•ekstra e butë
•trashësia maksimale deri në 5 mm

Llaç riparimi me
tharje të shpejtë

CN 69 NIVEL

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Thesi 5 kg

Thesi 20 kg

5 copë/pako

54 copë
në paletë

0.4 - 1.2 kg/m²

Masë vetë-nivelues 2 - 10mm

KARAKTERISTIKAT
•ultra e lëmuar
•rezistencë e lartë në shtypje
•më pak tkurrje
•për shtrimin e pllakave qeramike dhe laminateve
•vetëm për përdorim të brendshëm
•të përforcuar me mikrofibra

A4 CX 5 EXPRESS

RS 88

Thesi 25 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

48 copë në paletë
1.5 kg/m²/mm

Llaç riparimi me tharje të shpejtë

Llaç riparimi me tharje të shpejtë për riparimin e nënshtresave dhe mureve 1 - 100 mm.
KARAKTERISTIKAT
•përdorim universal
•i përshtatshëm për mbushjen e çarjeve dhe parregullsive të vogla
•thahet plotësisht pas një ore
•për përdorim të brendshëm
•i përshtatshëm për ngrohje nën dysheme

5min

Për fiksim të shpejtë të
parmakëve të ballkonit

Vendosjen e mbajtësve
të gypave të ujit

Vendosjen e
pajisjeve elektrike

Vendosjen e shtyllave

KONSUMI

48 copë në paletë
1.5 kg/m²/mm

Ndalimi i rrjedhjeve
të përkohshme

(utičnica)

• Vendosje shumë e shpejtë - e fortë pas 5 minutash
• Fuqi e madhe
• Për montimin e elementeve metalike dhe plastike
• Nuk ka tkurrje
• Rezistent ndaj ujit dhe ngricave
• Pa klor - nuk shkakton korrozion të elementeve
metalikë
• Për fiksim të shpejtë, instalim dhe mbyllje të
përkohshme të rrjedhjes së ujit
18

Thesi 25 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

PRODUKTE TË VEÇANTA

Për rrafshimin e dyshemeve prej betoni, nënshtresave të çimentos dhe anhidritit.

CN 85 TURBO

Lidhës i shpejtë për shtresat e çimentos

Lidhës i shpejtë për shtresat e çimentos e dhe llaçeve kulluese. Përdoret për bërjen e estriheve të lidhura,
nënshtresave lundruese, estrihet e ngrohura në një shtresë 10 - 80 mm të trashë. Mund të përdoret në një
gamë të gjerë mbulimesh të ndryshme dyshemeje si pllaka apo parket.
KARAKTERISTIKAT
•për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm
•tharje e shpejtë
•ecja në sipërfaqe është e mundur pas 6 orësh
•produkti është gati për shtrimin e pllakave qeramike pas 24 orësh
•mund të aplikohet me makinë

PAKETIMI

Thesi 20 kg

PAKETIMI
TRANSPORTUES

54 copë në paletë

KONSUMI

afër 4 kg/m²/cm
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Ngjitës termoizolues me
teknologjinë Fiber Force

CT 85 FLEX Ngjitës për armirim të pllakave EPS&XPS

F

CT 84 EXPRESS PLUS

NGJITËS PËR TERMOIZOLIM
20

48 copë në paletë
•për ngjitje rreth 5 kg/m²
•për armirim rreth 5 kg/m²

Ngjitës poliuretani për pllaka EPS&XPS dhe lesh guri

Bombola 850 ml
12 copë në pako
10 - 14 m²

Ngjitës për ngjitjen dhe armirimin e leshit të gurit të fasadës

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet
termoizolimi.

Forca e ngjitjes

Thesi 25 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

48 copë në paletë
rreth 5 kg/m²

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet
termoizolimi. Mund të përdoret edhe tek lamellat e leshit të gurit.
KARAKTERISTIKAT
•fibrat e dukshme për forcë edhe më të madhe dhe fleksibilitet
•i përshkueshëm nga avulli dhe mire i përputhshëm
•rezistues ndaj kushteve kohore

Fuqia
e ngjitjes

Thesi 25 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

48 copë në paletë
• për ngjitje rreth 5 kg/m²
• për armirim rreth 7.4 kg/m²

CT 190 MW FLEX

Thermo Universal

Ngjitës për ngjitjen dhe armirimin e leshit prej gurit të fasadës
dhe pllakës Multipor

Ngjitës për ngjitje dhe armirim të polisterolit

KARAKTERISTIKAT
•i pasuruar me fibrat Fibre Force
•i përshkueshëm nga avulli
•granulimi i mirë
•ngjitës 2 në 1: për ngjitjen e polisterolit dhe për armirim

Rezistent ndaj
plasaritjes

CT 80 MINERAL WOOL

Ngjitës për polisterol

Për ngjitjen e tabelave termoizoluese dhe për
armirim në kombinim me rrjetën e qelqtë Ceresit CT 325

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Rezistent në
goditje

Thesi 25 kg

PAKETIMI

E përkryer për aplikim për shkak të peshës së lehtë: ngjitja e tabelës EPS 1 m² duke përdorur CT 84 Express
Plus peshon 100 g, në vend të 5 kg në rastin e ngjitësve me bazë çimento.
KARAKTERISTIKAT
•lehtë për t’u aplikuar dhe përdorur
•mundëson mbarëvajtjen e shpejtë të punimeve (ngjitje, shtypje
dhe aplikimi i një shtrese armirimi) brenda një dite
•izolues shumë i mirë
PAKETIMI
•aplikim deri në -10°C dhe në lagështi të lartë
•zgjerim i ulët dhe i qëndrueshëm në vëllim
PAKETIMI
•rezistent ndaj ujit
TRANSPORTUES
•pa freon (CFC)
MBULUESHMËRIA
•i përshtatshëm për të mbushur boshllëkun midis polisterolit dhe
materialeve të ndryshme

CT 83 STRONG FIX
KARAKTERISTIKAT
•puthitet shumë mirë në sipërfaqe minerale dhe polisterol
•ekonomik
•rezistues ndaj ngrirjes dhe ndikimeve kohore
•e arrin shpejt fortësinë

Fleksibilitet

NGJITËS PËR TERMOIZOLIM

ME

HUMË FORCË
MË S
DH
R
PË
E

ITET
IBIL
KS
LE

FIBRA TË
DU
KS
H

• Strukturë e fortë dhe e përforcuar
• Rezistencë e lartë ndaj goditjes dhe plasaritjes
• Fleksibilitet i lartë
• Parametra të shkëlqyera të aplikimit
• Sistem termoizolimi afatgjatë dhe rezistent

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për
ato në të cilat rinovohet termoizolimi.
KARAKTERISTIKAT
•për pllaka EPS dhe XPS
•rezistent ndaj lagështirës, n gricave, goditjeve
•i përshkueshëm nga avulli
•shumë fleksibil
•i përshtatshëm për ngjitjen e polisterolit me primesa të grafitit
•i pasuruar me fibrat Fiber Force

Fleksibilitet

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Rezistent në
goditje

Thesi 25 kg
48 copë në paletë
•për ngjitje rreth 5 kg/m²
• për armirim rreth 5 kg/m²

Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato
në të cilat rinovohet termoizolimi.
KARAKTERISTIKAT
•për lesh guri
•për përpunimin e shtresës së armuar
•fleksibil - i pasuruar me fibrat Fiber Force
•rezistues ndaj gërvishtjeve dhe çarjeve
•ngjitet mirë për bazë

Fleksibilitet

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Rezistent ndaj
goditjeve

Përshkueshmëri
e avullit

Thesi 25 kg
48 copë në paletë
• për ngjitje rreth 5 kg/m²
• për armirim rreth 7.4 kg/m²
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Rrjetë qelqi për rrafshim

Përdoret me Sisteme Ceresit Ceretherm. Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimore, si edhe për
ato në të cilat rinovohet termoizolimi.
KARAKTERISTIKAT
•rrjetë xhami rezistente ndaj alkaleve 160 g/m²
•rezistent ndaj grisjes
•përdorni një mistri me dhëmbëza me diametër 10 - 12 mm për shtresën e armirimit
•shenja e dukshme e mbivendosjes prej 10 cm në shtresën e rrahur në sistemet ETICS
•gjerësia e rrjetës është 1.1 m

• Rezistencë më e madhe ndaj temperaturave të ulëta
• Zgjidhje e shpejtë - lidhja pas përafërsisht 2 orësh
• Ekspansion i ulët
• I përshtatshëm për mbushjen e boshllëqeve
ndërmjet pllakave EPS / XPS / MW

1 rolne

PAKETIMI
TRANSPORTUES

1 rolne

MBULUESHMERIA

1 copë = 55 m²

RI

DE

Zgjidhje
termoizoluese e
shpejtë dhe e lehtë

PAKETIMI

Fasada Ceresit
është gjithmonë
e thatë dhe
e pastër

°C

RRJETA

CT 325

N Ë -10

Ceresit fasadat përfundimtare silikon me teknologji
Double Dry e mbajnë fasadën të pastër dhe

DoubleDry
TECHNOLOGY

afatgjatë duke ju falenderuar:
• rezistencës maksimale ndaj ujit
• përshkueshmëria e përsosur e avullit
• rezistencë e gjatë ndaj papastërtive
• karakteristika të jashtëzakonshme të mirëmbajtjes
• uljen e kushteve për zhvillimin e algave
• rezistencë e lartë ndaj kushteve të motit
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Fasadë përfundimtare silikoni me
strukturë të lëmuar

CT 75
SILICONE SELF CLEAN

Fasadë përfundimtare silikoni me strukturë
me gërvishtje

Kokrrizimi 1.5 mm

CT 60 ACRYLIC ELASTIC

Fasadë përfundimtare akrilike me
strukturë të lëmuar

Kokrrizimi 2.0 mm

Llaçe dekorative me shtresa të holla që vendosen në nënshtresa betoni dhe gipsi, llaçe, gipsi, pllaka me fibra çimento. Janë të përshtatshme për
përdorim në pjesë të ndërtesës ku kërkohet përshkueshmëri e lartë e avullit. Në dispozicion në një gamë të gjërë ngjyrash. Ato përdoren brenda
sistemit Ceresit Ceretherm. Janë të përshtatshme për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Fasadë përfundimtare akrilike me
strukturë me gërvishtje

Kokrrizimi 1.5 mm/2.0 mm

Kokrrizimi 2.0 mm

Konsumi 1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.3 kg/m²

Konsumi 2.5 mm 2.5 - 2.9 kg/m²

Llaçe dekorative me shtresë të hollë me strukturë të plotë dhe me strukturë per punime te jashtme dhe te brendshme. Ato përdoren brenda sistemit
Ceresit Ceretherm. Janë të përshtatshme për objekte të reja ndërtimore, si edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.

LLAÇET TERMOIZOLUESE

DoubleDry

KARAKTERISTIKAT
•të disponueshme në paletën e ngjyrave Colors of Nature
•veti të shkëlqyera vetëlarëse - SELF CLEAN
•përshkueshmëria ideale e avullit
•rezistent ndaj motit
•rezistencë e lartë ndaj ujit
•jetëgjatësi e garantuar

CT 174
SILICATE-SILICONE AQUASTATIC
Fasadë përfundimtare silikat-silikon
me strukturë të lëmuar

TECHNOLOGY

Kovë 25 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

24 copë në paletë
CT 74 1.5 mm 2.1 - 2.5 kg/m²
CT 75 2 mm 2.5 - 2.7 kg/m²

KONSUMI

KARAKTERISTIKAT
•të disponueshme në nuanca nga paleta e ngjyrave Ceresit Colors of Nature
•absorbim i ulët i ujit
•elasticitet i lartë
•rezistente ndaj konsumit
•rezistent ndaj ndikimeve atmosferike

CT 175
SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

CT 77 MOSAIC

Fasadë përfundimtare silikat-silikon
me strukturë me gërvishtje

Konsumi

1.0 mm 2.0 - 2.2 kg/m²
1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m²
2.0 mm 3.1 - 3.4 kg/m²

Kokrrizimi 2.0 mm
Konsumi 2.5 - 2.9 kg/m²

Llaçe dekorative për punime të jashtme dhe të brendshme. Janë të destinuara për nënshtresa betoni, llaçet tradicionale, nënshtresa gipsi si dhe për
pllaka kompensatë, pllaka gips-karton etj. Ato përdoren brenda sistemit Ceresit Ceretherm. Janë të përshtatshme për objekte të reja ndërtimore, si
edhe për ato në të cilat rinovohet termoizolimi.
KARAKTERISTIKAT
•rezistent ndaj papastërtive
•i papërshkueshëm nga uji
•rezistent ndaj dëmtimeve
•përshkueshmëri e lartë e avullit
•formula BioProtect
•e disponueshme në paletën e ngjyrave Colors of Nature
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Zgjidhni nuancën e
personalitetit tuaj!
Llaçe dhe bojëra për shtëpinë tuaj!

DoubleDry
TECHNOLOGY

DoubleDry
TECHNOLOGY

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

Kovë 25 kg
24 copë në paletë

PAKETIMI
TRANSPORTUES

•lehtë për tu mirëmbajtur
•absorbim i ulët i ujit

Kovë 25 kg
24 copë në paletë

Kokrrizimi 1-1.6 mm

Llaç përfundimtar Mozaiku

Përdoret në llaçe tradicionale, beton, llaçe gipsi dhe pllaka gipsi. Lidhësi është
transparent, dhe mbushësit janë gurë shumëngjyrësh. Me këtë material është
e mundur të tejkalohen çarje të vogla. I përshtatshëm për mbrojtjen e zonave
të poshtme të ndërtesave ( bazamenteve), shtyllave prej betoni në eksterier
dhe interier si dhe për mbrojtjen dekorative të sistemeve të termoizolimit në
sipërfaqe më të vogla ose detaje arkitekturore.
PAKETIMI
KARAKTERISTIKAT
•e disponueshme në 24 nuanca
•rezistent ndaj motit
•rezistente ndaj konsumimit

Kokrrizimi 1 mm/1.5 mm/2.0 mm

PAKETIMI

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kovë 25 kg (baza 7.14 kg)
24 copë në paletë
rreth 4 kg/m²

LL AÇET TER MOIZOLUESE

CT 74
SILICONE SELF CLEAN

CT 48 SILICONE SELF CLEAN

Ngjyrë silikoni

E disponueshme në paletën e ngjyrave
Colours of Nature
Përdoret si mbrojtje për fasada, konstruksione betoni, enterier.
Mund të aplikohet në sipërfaqe minerale (beton, llaçe çimentoje, llaçe
gëlqere-çimento, llaçe gëlqereje). Përdoret brenda sistemit Ceresit Ceretherm.
Është i përshtatshëm për objekte të reja ndërtimi, si edhe për ato në të cilat
DoubleDry
rinovohet termoizolimi.
TECHNOLOGY
KARAKTERISTIKAT
•absorbim i ulët
•shkallë e lartë e vetëpastrimit
PAKETIMI
Kovë 15 l
•i përshtatshëm për lyerjen e
•përshkueshmëri e shkëlqyer
suvave
me
përshkueshmëri
të
e avullit
PAKETIMI
lartë nga avulli
24 copë në paletë
•rezistencë e lartë ndaj
TRANSPORTUES
•rezistent ndaj UV dhe rezistent
papastërtive
ndaj të gjitha ndikimeve të
•veçanërisht i përshtatshëm për
KONSUMI
rreth 0,3 l / m² në dy shtresa
motit
rinovim të ndërtesave historike
•formula BioProtect

Lidhje e besueshme për një
fasadë afatgjatë

Forconi sistemin me shtresën bazë CT 16
• Ngjitje e fortë ndërmjet shtresës së përforcuar dhe llaçit
• Bazë e fortë për teknologjinë e llaçit Double Dry
• Mbulim i lartë për efekt perfekt përfundimtar
• Rrit rezistencën ndaj ujit të sistemit ETICS
• Gamë e gjerë e aplikimeve

CT 54 SILICATE AERO

Ngjyrë silikate

Përdoret për lyerjen e fasadave dhe ambienteve të brendshme (mureve dhe tavaneve).
Mund të aplikohet në sipërfaqe minerale (beton, llaçe çimentoje, llaçe gëlqere-çimento,
llaçe gëlqereje). Ngjyra ngjitet fort në sipërfaqe si rezultat i reaksioneve kimike.
Rekomandohet lyerja e fasadës së re, sepse në të mund të fillohet menjëherë me
kryerjen e punimeve pa rrezik nga reaksionet alkalike nga nënshtresa e sapo aplikuar
që mund të dëmtojë shtresën e ngjyrës.
KARAKTERISTIKAT
•përshkueshmëri shumë e lartë nga avulli •i përshtatshëm për lyerjen e suvave
•rezistencë e lartë ndaj dëmtimit dhe
me përshkueshmëri të lartë nga avulli
pastrimit
•qëndrueshmëri e lartë e ngjyrave
•rezistent ndaj të gjitha kushteve atmos •rezistent ndaj rrezeve UV
ferike
•formula BioProtect
•veçanërisht i përshtatshëm për rinovimin
e ndërtesave historike

CT 44 ACRYLIC

AeroPro
TECHNOLOGY

Kovë 15 l

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

24 copë në paletë
rreth 0,3 l / m² në dy shtresa

Ngjyrë akrilike

Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm. Për lyerjen e fasadave dhe ambienteve të
brendshme (mureve dhe tavaneve). Mund të aplikohet në sipërfaqe minerale (beton,
llaçe çimentoje, llaçe gëlqere-çimento, llaç zgjatues dhe gëlqere). Gjithashtu mund
të përdoret për lyerjen e suvave dekorative minerale dhe suvave dekorative akrilike.
Struktura ngjyrës siguron një izolim të mirë të difuzionit të CO2, i cili ngadalëson procesin
e karbonizimit të betonit
KARAKTERISTIKAT
•e disponueshme në mbi 211 nuanca
PAKETIMI
Kovë 15 l
•rezistencë e lartë ndaj ujit
•formula BioProtect
PAKETIMI
24 copë në paletë
•rezistent ndaj motit
TRANSPORTUES
•lehtë për t’u përdorur
•rekomandohet posaçërisht për mbrojtjen e
KONSUMI
rreth 0,3 l / m² në dy shtresa
konstruksioneve prej betoni

SHTRESË BAZË DHE BOJËRA TË FASADËS

CT 16 QUARTZ CONTACT

DoubleDry
TECHNOLOGY

CT 16 QUARTZ CONTACT

Kokrrizimi 1.5 mm

Shtresë bazë për përgatitjen e nënshtresës
Shtresë bazë universale e destinuar për trajtim sipërfaqësor përpara se të
aplikoni një shtresë të hollë suvaje dekorative, ngjitëse dhe shtresave me
ngjyra. I përshtatshëm për të gjitha nënshtresat me ngarkesë minerale si
betoni, llaçi, pllakat gips-kartoni, gazi, betoni i lehtë dhe shtresat gërryese
brenda sistemit Ceresit Ceretherm.
KARAKTERISTIKAT
•për përdorim të jashtëm dhe të
brendshëm
•mundësia e tonifikimit sipas ton
kartës Ceresit të suvave të fasadës

DoubleDry
TECHNOLOGY

PAKETIMI

•bazë uji
•rezistent ndaj ujit
•mbulueshmëri e lartë
•gati për përdorim

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kovë 15 l
39 copë në paletë
0.1 - 0.3 l/m²
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CT 60

Suva akrilike dekorative VISAGE për efekt tulle 0.5 mm

Suva dekorative akrilike rekomandohet për shabllone për imitim
të tullave klinker për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
KARAKTERISTIKAT
•rekomandohet për shabllone
•rezistent ndaj motit
•absorbim i ulët i ujit dhe
elasticitet i lartë
•rezistent ndaj dëmtimeve

CT 710

•Formula BioProtect - rezistente
ndaj kontaminimit biologjik
(myku, kërpudhat dhe algat)
•qëndrueshmëri e ngjyrave
•e disponueshme në 12 nuanca
Visage

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kovë 25 kg
1 kovë
1.5 - 2 kg/m²

Suva dekorative VISAGE me efektin e gurit natyror

*të gjitha përveç nuancës
MOZAMBIC GRAPHITE

KARAKTERISTIKAT
•llaç që përfshin një përzierje të
agregateve natyrale dhe të
modifikuara për efektin e gurit
natyror
•rezistent ndaj motit

CT 720

•rezistente ndaj gërryerjes
•lehtë për t’u mbajtur pastër
•gati për përdorim
•e disponueshme në 10 nuanca të
ndryshme

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

Kovë 20 kg (nuancat e përziera)
1 kovë

KONSUMI

rreth 3 kg/m² *

PAKETIMI

Thesi 25 kg

Suva dekorative VISAGE me efekt druri

Llaç për prodhimin e strukturave prej druri për përdorim të jashtëm dhe të
brendshëm.
KARAKTERISTIKAT
•shumë i përshkueshëm nga avulli •rezistent ndaj ujit
•gati për të bërë strukturat prej
•shumë të qëndrueshme dhe
rezistente ndaj kushteve të motit druri me një kallëp
•rezistent ndaj rritjes së
kërpudhave, algave dhe mykut

CT 721

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

PRODUKTET VISAGE

Suva dekorative me efekt guri për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

1 thes
rreth 1.5 kg/m²/mm

VISAGE agjent impregnues për ngjyrën e drurit

Agjent impregnues që pasqyron ngjyrat natyrale të drurit për
përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.
KARAKTERISTIKAT
•e disponueshme në 12 nuanca
•rezistent ndaj motit
•shumë e qëndrueshme dhe
rezistente mbi papastërtitë

PAKETIMI

•rezistent ndaj ujit
•qëndrueshmëri e
lartë e ngjyrave
•gati për përdorim

PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kovë 4 l
1 kovë
0.2 l/m²
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CT 722

VISAGE agjent kundër ngjitjes

KARAKTERISTIKAT
•agjent kundër ngjitjes që aplikohet në kallëpin e silikonit duke
bërë struktura prej druri
•lehtë për t’u përdorur
•gati për përdorim

CT 760

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kanistër 5 l
1 kanistër
rreth 0.1 l/m²

VISAGE dekorim betoni arkitektonik

Suva arkitektonike me teksturë betoni për veshje dekorative të fasadave në sistemin ETICS
për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.
KARAKTERISTIKAT
•shtrese e holle
•fleksibël
•rezistent ndaj gërvishtjeve dhe
dëmtimeve
•rezistent ndaj motit
•një përbërës, gati për përdorim
•plotësisht me nuanca

•e disponueshme në tre nuanca gri
•i lehtë për t’u aplikuar
•gamë e gjerë strukturash dhe
teknikash të mundshme për aplikim
•për aplikime të brendshme dhe të
jashtme

R 755

Prajmer epoksid dy komponentë

Për nënshtresat kritike.
PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kovë 20 kg
1 kovë
0.9 - 1.1 kg/m²/mm

KARAKTERISTIKAT
•barrierë shumë efektive ndaj lagështirës së mbetur
•shtrëngim shumë i mirë
•barriera e avullit deri në 6% CM lagështirë në nënshtresë

R 766

Kanistër 7 kg

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

39 copë në paletë
rreth 300 g/m²

KONSUMI

Prajmer universal

Prajmer universal për nënshtresa përthithëse dhe jo përthithëse (përzierje me ujë 1 : 4).

FASADA.
NATYRA.
DIZAJNI.

KARAKTERISTIKAT
•aromë neutrale
•shkallë e lartë përqendrimi - mbulim i plotë
•përdorim shumëfunksional
•fuqi lidhëse e jashtëzakonshme

R 777

PAKETIMI
TRANSPORTUES

1l

5l

Kanistër 10 l

360 copë 96 copë 60 copë
në paletë në paletë në paletë
50 - 150 ml

KONSUMI

Prajmer depërtues

Prajmer dispersioni depërtues për përgatitjen e nënshtresave
përthithëse të betonit dhe shtresave të çimentos.
KARAKTERISTIKAT
•bashkon pluhurin e mbetur
•kontrollon absorbueshmërinë
•ekonomike
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PAKETIMI

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kanistër 5 kg

Kanistër 10 kg

96 copë
në paletë

60 copë
në paletë

LUBRIFIKUES PRIMAR PËR SHTRESAT E DYSHEMEVE

PRODUKTET VISAGE

Agjent që siguron skicimin e kallëpit të silikonit pa e thyer llaçin
gjatë montimit.

200 - 300 g/m²
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Masë vetënivelues 2 - 10 mm

UK 400

Masë vetënivelues për trashësi shtresash 2 - 10 mm, i përshtatshëm
për shtrimin e parketit (deri në 35 cm në gjatësi), PVC dhe laminat.

M A SAT VETË NIVE LUE SE

KARAKTERISTIKAT
•ecja mbi sipërfaqe pas 2 orësh
•mund të aplikohet me makinë
•rezistent ndaj ngarkesës së përqendruar
•lehtë për t’u aplikuar
•mund të aplikohet në nënshtresa me ngrohje nën dysheme

Ngjitës universal për PVC, CV, linoleum dhe dysheme rezistente
PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Thesi 25 kg
48 copë në paletë
1.5 kg/m²/mm

KARAKTERISTIKAT
•pa tretës organik
•përdorim universal
•ngjitje e lartë fillestare
•mund të përdoret për ngrohje nën dysheme
•rezistent ndaj efekteve të rrotave të mobiljeve

K 188 E
DX

Masë vetëniveluese 0,5 - 15 mm

Masë vetëniveluese për trashësi shtresash 0,5 - 15 mm, i përshtatshëm për shtrimin e parketeve me dimensione
më të mëdha, të ngjitura me poliuretan dhe mbulesa dyshemeje si PVC, pllaka LVT, dhe linoleum natyral.
KARAKTERISTIKAT
•ecja në sipërfaqe pas 2 orësh
•mund të aplikohet me makinë
•për ngarkesa më të mëdha
•lehtë për t’u instaluar
•i përshtatshëm për sistemet e ngrohjes nën dysheme

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Thesi 25 kg
48 copë në paletë
1.5 kg/m²/mm

Masë vetënivelues për ngarkesa të rënda 3 - 30 mm

Masa
vetëniveluese
për një gamë të
gjerë aplikimesh

•ecja është e mundur pas 6
orësh, mund të mbulohet pas
24 - 48 orësh
•mund të përdoret për dysheme
me ngrohje dhe parket
•për përdorim të brendshëm
•e përforcuar me fibra

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

7 kg

14 kg

Kovë 35 kg

72 copë 44 copë 12 copë
në paletë në paletë në paletë
rreth 350 g/m²

KONSUMI

Ngjitës special - ekstra

Ngjitës i fortë kontakti për aplikime në mur dhe dysheme; PVC
homogjene/heterogjene, CV, dhe gomë deri 2.5mm.
KARAKTERISTIKAT
•erë neutrale
•fuqi shumë e lartë lidhëse
•ngjitje e lartë fillestare
•rezistent ndaj plastifikuesve
•i përshtatshëm për aplikim me rul
•për ngjitjen e PVC me PVC
•elastike

K 112

DH MAXI

KARAKTERISTIKAT
•mund të përdoret edhe për
nivelimin e nënshtresave
përthithëse dhe jo përthithëse
•nuk ka tkurrje
•konfigurim i shpejtë
•rezistenca ndaj konsumimit
• përfundim shumë i lëmuar

Ngjitës universal

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES

2 kg

13 kg

Kovë 30 kg

144 copë 44 copë 12 copë
në paletë në paletë në paletë

KONSUMI

rreth 300 g/m²

PAKETIMI

Kovë 12 kg

Ngjitës special përçues për PVC/gomë

Ngjitës special përçues për PVC dhe për dysheme gome 2.5 mm, e për
gomën në rolne deri 3.5 mm trashësi.
PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Thesi 25 kg
48 copë në paletë
1.5 kg/m²/mm

KARAKTERISTIKAT
•pa tretës
•fuqi e lartë lidhëse
•kohë e shkurtër e hapur
•rezistente ndaj rrotave të mobiljeve
•për dysheme përçuese

K 1720

PAKETIMI
TRANSPORTUES

33 copë në paletë

NGJITËS PËR SHTRESAT E DYSHEMEVE

DD+

rreth 300 g/m²

KONSUMI

Ngjitës neopreni të kontaktit

Ngjitës special dispersioni për panele tekstili me mbështetje PVC, mbules xhami
KARAKTERISTIKAT
•nuk përmban toluen
•ngjitje me kontakt
•mund të përdoret për ngrohje nën dysheme
•ekonomike
•ngjitës polikloropreni me bazë tretës

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kanistër metali 1 l Kanistër metali 5 l
504 copë në
paletë

80 copë në
paletë
400 - 600 ml/m²

33

NGJITËS PËR SHTRESAT E DYSHEMEVE

T 425

Ngjitës anti-rrëshqitës

Ngjitës kundër rrëshqitjes për fiksimin e mbulesave të dyshemesë në
pllaka; ngjitje përhershme.
KARAKTERISTIKAT
•aroma neutrale
•krijon një shtresë ngjitëse të përhershme
•heqje të plotë
•“Ngjitës me velcro”

P 625

PAKETIMI
PAKETIMI
TRANSPORTUES
KONSUMI

Kanistër 10 kg
20 copë në paletë
50 - 100 g/m²

Ngjitës poliuretani me dy komponent për parket

Ngjitës poliuretani dy komponent për parkete me kohë të hapur më të gjatë, për
parket solid dhe të përfunduar dhe format deri në 2 m.
KARAKTERISTIKAT
•pa tretës
•mbulim i jashtëzakonshëm
•ngjitës ekologjik
•fuqi e lartë lidhëse

Gama e gjerë
e produkteve
për dysheme

PAKETIMI

Kovë 12 kg

PAKETIMI
TRANSPORTUES

39 copë në paletë

KONSUMI

800 - 1100 g/m²

Henkel CEE
Tel: +38349701666, +38349701444
E-mail: info.kosova@henkel.com
www.ceresit.al
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