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CM 16 FLEXIBLE

Лепак за керамика / внатре

За впивачки керамички плочки на впивачки внатрешни површини.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• за дебелина на слој до 10 mm
• за впивачка керамика
• погоден за нерамни површини
• висока стабилност
• економичен
• максимална должина на плочка е 30 mm
ЗА ВНАТРЕ

CM 11 PLUS

За внатрешни и надворешни невпивачки керамички плочки.
C1

АДХЕЗИЈА

Вреќа 25 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

5.0 - 6.0 kg/m²

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

ПЛОЧКА НА ПЛОЧКА

мин.

ВИСОКА
АДХЕЗИЈА

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

T

ПОДОЛГО
ОТВОРЕНО
ВРЕМЕ

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

Вреќа 5 kg

Вреќа 25 kg

5 парчиња во
кутија

48 парчиња
на палета

5.0 - 6.0 kg/m²

Високо флексибилен лепак за плочки со голем формат

Лепак за керамика / внатре и надвор

КАРАКТЕРИСТИКИ
• за влажни простории
• за дебелина на слој до 10 mm
• за впивачка керамика
• висока цврстина
• економичен
• максимална должина на плочка е 50 mm

CM 12 PLUS БЕЛ

C1

АДХЕЗИЈА

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

ЗА ВНАТРЕ И НАДВОР

T

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

Вреќа 5 kg

Вреќа 25 kg

5 парчиња во
кутија

48 парчиња
на палета

5.0 - 6.0 kg/m²

CM 12 EXPRESS

T

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

мин.

ПОДОЛГО
ОТВОРЕНО
ВРЕМЕ

ПАКУВАЊЕ

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Вреќа 25 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

5.0 - 6.0 kg/m²

Високо флексибилен лепак за плочки со мега формат
За критични површини.

ВИСОКА
АДХЕЗИЈА

ПАКУВАЊЕ

T

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

Вреќа 25 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

5.0 - 6.0 kg/m²

Брзоврзувачки лепак за керамика

Идеален за работа во зимски услови, за внатре и надвор.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• за керамички, грес и плочки од природен камен
• проодност после 3 часа
• максимална должина на плочка е 100 cm

ВИСОКА
АДХЕЗИЈА

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Бел флексибилен лепак за мермер, гранит, травертин, стаклен и керамички мозаик и природен и
вештачки камен.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• за внатре и надвор
• за деформабилни подлоги, подно греење,
балкони, тераси, базени
• без лизгање на вертикални површини
• систем на лепење плочка на плочка
• максимална должина на плочка е 60 cm

За критични површини.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• за внатрешна и надворешна употреба
• високо флексибилен
• за балкони, тераси и базени
• за системи со подно греење
• продолжено време на обработка
• максимална должина на плочка е 100 cm
ПЛОЧКИ СО ГОЛЕМ ФОРМАТ

Бел флексибилен лепак

ЗА МЕРМЕР И КАМЕН
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КАРАКТЕРИСТИКИ
• лепење плочка на плочка
• погоден за системи со подно греење
• за внатрешна и надворешна употреба
• за балкони и тераси
• продолжено време на обработка
• максимална должина на плочка е 80 cm

CM 17 SUPER FLEXIBLE

За поставување керамички и грес плочки, на впивачки внатрешни и надворешни површини.

ЗА БРЗО ПОСТАВУВАЊЕ ПЛОЧКИ

Флексибилен лепак за грес плочки/подно греење/плочка на плочка

3 часа
ВИСОКА
АДХЕЗИЈА

ПАКУВАЊЕ

БРЗО
КОРИСТЕЊЕ

Вреќа 25 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

5.0 - 6.0 kg/m²

КАРАКТЕРИСТИКИ
• за внатрешна и надворешна употреба
• висока адхезија и флексибилност
• лесно нанесување
• за деформабилни површини, балкони, тераси и подови кои се грејат
• максимална должина на плочка може да биде преку 100 cm
• за наноси до 20 mm
• прилагодлива конзистенција на лепакот
ПЛОЧКИ СО МЕГА ФОРМАТ

Ваша
беспрекорна
репутација

ВИСОКА
АДХЕЗИЈА

T

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

мин.

ПОДОЛГО
ОТВОРЕНО
ВРЕМЕ

ПАКУВАЊЕ

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Вреќа 20 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

5.0 - 6.0 kg/m²

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

CM 9 STANDARD

Супер флексибилен бел лепак класа S2
За многу сложени површини.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• бел лепак
• за внатре и надвор
• идеален за балкони и тераси
• погоден за плочки со голем формат, ултра тенки плочки и
природен камен
• може да се користи на млади и мокри кошулици
• лепење керамика на цврсти дрвени облоги
УЛТРА ТЕНКИ ПЛОЧКИ

ВИСОКА
АДХЕЗИЈА

T

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

мин.

ПОДОЛГО
ОТВОРЕНО
ВРЕМЕ

ПАКУВАЊЕ

ВИСОКА
ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Вреќа 20 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

1.3 - 5 kg/m²

Флексибилен лепак, подготвен за употреба

За сите критични површини.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• решение за поставување плочки - ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА
• за внатре и надвор
• за сите видови подлоги (бетон, дрво, метал)
• беспрекорни перформанси благодарение на современа
иновативна технологија - FLEXTEC
• трајна флексибилност
• најдобра класа на адхезија
• исклучителни перформанси
ЗА СИТЕ ВИДОВИ ПОДЛОГИ

НА
ДРВО

НА
СТАКЛО

НА
КАМЕН

+ +

R2

МНОГУ
СИЛНА

T

БЕЗ
ЛИЗГАЊЕ

Канта 8 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

60 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

1.5 - 3.4 kg/m²

НА
МЕ ТА Л

НА
СТАРИ
ПЛОЧКИ

НА
ИВЕРИ
ЦА

НОВО
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ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

CM 77 UltraFLEX

CM 49 PREMIUM FLEXIBLE

ПОДГОТВЕНИ ЗА СИТЕ
ПРЕДИЗВИЦИ!

ЛЕПИЛА ЗА КЕРАМИКА

Поради проширување на
портфолието на Ceresit години
наназад, ги распоредивме
нашите лепила за керамика
според сегменти, со цел
олеснување на изборот на
крајниот потрошувач.

НОВО
НОВО

Ваша
беспрекорна
репутација
Флексибилни лепила за плочки
збогатени со микро влакна
8

CE 40 PREMIUM FLEX FUGA

Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 1 - 8 mm
Погодно средство за фугирање керамички, стаклени, камени хоризонтални и вертикални плочки, како
и за фугирање мозаик, мермер и облоги од природен камен. Благодарение на посебните адитиви
одбива капки вода, истовремено спречува таложење на нечистотија во фугата.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• водоодбивна
• флексибилна
• зголемена отпорност на пукнатини и гребење
• погодна за отворени и затворени простори
• погодна за системи со подно греење

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 2 kg

Канта 5 kg

1 Kанта

1 Kанта

0.1 - 0.5 kg/m²

Водоодбивна, флексибилна фуг маса, од 2 - 20 mm

Се користи за фугирање керамички, стаклени, камени хоризонтални и вертикални плочки, како и за
фугирање клинкер (листели, циглички). Благодарение на посебни адитиви оваа фуг маса одбива капки
вода и истовремено спречува создавање на нечистотија во фугата. Затоа е посебно погодна за фугирање
во купатило, туш кабини, кујни, комерцијални објекти каде што е потребна дополнителна отпорност на
абразија како и надворешни површини (фасадна керамика, тераси, платоа и балкони)
КАРАКТЕРИСТИКИ
• водоодбивна
• погодна за системи со
подно греење
• флексибилна
•
висока отпорност на
• универзална (за споеви до 20 mm)
механички оштетувања
• за надворешни и внатрешни
• погодна за природен камен
површини

CS 25 SANITARY

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Kанта 5 kg
1 Kанта
0.6 - 0.8 kg/m²

Premium санитарен силикон

За заптивање споеви на ѕидни и подни површини, споеви во купатило, кујна, тоалет
и други простории со зголемена влажност. Голем избор на боја во склад со бојата на
плочките, фуг маса и санитарија.

COLOR PERFECT

КАРАКТЕРИСТИКИ
• ацетатен санитарен силикон
• отпорен на пукање и собирање
• отпорен на стареење, промена на
боја и висока температура

Premium
Flex фуг маса
со Color Perfect
формула

ПАКУВАЊЕ

• за внатрешна и надворешна
употреба
• фунгоциден
• отпорен на UV зрачење
• висока отпорност на врела водa

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

Туба 280 ml

ФУГ МАСИ И САНИТАРЕН СИЛИКОН

CE 43

ПАКУВАЊЕ

COLOR PERFECT

12 парчиња во кутија

направена од

РЕЦИКЛИРАНА

ПЛАСТИКА
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CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL
Двокомпонентна, хемиски отпорна, епоксидна фуг маса и лепак.

ЕПОКСИДНИ ПРОИЗВОДИ

КАРАКТЕРИСТИКИ
• за внатре
• лесно се нанесува
• целосно водонепропусна
• отпорна на хемикалии
• ширина на фугирање 1-15 mm
• за резервоари со вода за пиење
• достапна во повеќе нијанси

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 5 kg
1 Kанта
лепење околу 2.5 kg/m²
фугирање 0.3 - 1.1 kg/m²

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM
Двокомпонентна, хемиски отпорна епоксидна фуг маса и лепак.
Погодна за фугирање плочки и мозаик.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•за внатре и надвор
•оптимизирана UV заштита и отпорност на временски услови
•висока хемиска отпорност и механичка сила
•отпорност на лизгање и абразија
•лесно нанесување и чистење
•постојани и униформни бои за сите видови плочки
•може да се примени во простории за складирање, преработка
и производство на храна

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 2.5 kg
1 Kанта
лепење околу 2.5 kg/m²
фугирање 0.3 - 1.1 kg/m²

CE 51 EPOXY CLEAN
Специјален чистач за отстранување на дамки од фуг маса, остатоци и флеки
од сите видови керамички плочки и природен камен.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•концентрат - исклучително ефикасен
ПАКУВАЊЕ
•отстранува стврднати слоеви и темелно чисти дамки
ТРАНСПОРТНО
•за чистење различни видови дамки
ПАКУВАЊЕ
•може да се користи и на деликатни површини како
што е брусена керамика, стакло и сите видови
ПОТРОШУВАЧКА
природен камен, дури и полиран

РЕВОЛУЦИЈА
ВО КВАЛИТЕТ
Ново решение Epoxy 3 во 1:
• Едноставно нанесување
• Извонредна сила
• Стабилност на боја
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Шише 1 l
12 шишиња во кутија
10 - 15 l/m²

CL 50 EXPRESS

Двокомпонентна цементна маса
за хидроизолација и заштита на бетонска конструкција

Двокомпонентен флексибилен, хидроизолациски премаз

КАРАКТЕРИСТИКИ
•премостува пукнатини и штити бетонска конструкција
•отпорна на негативен и воден притисок
•погодна за резервоари за вода за пиење и базени со длабочина
на вода ≤ 7,5 m
•лесно нанесување со четка или мистрија
•водоотпорна
•паропропусна
•за внатре и надвор

За тераси, базени, балкони, купатила со кади, туш кабини или заѕидан туш простор.

CL 51 EXPRESS

Канта 12,5 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

1 Kанта
околу 1.6 kg/m²/mm

ПОТРОШУВАЧКА

1+1 (вреќа и канистер)
1.5 kg/m²/mm

ПОТРОШУВАЧКА

Се користи за тераси, балкони, кујни, гаражи, влажни простории, простории со постојано
присуство на вода, подземни конструкции, канализации, септички јами и сл. Може да се
користи и за внатрешно заптивање на базени и резервоари со техничка вода.

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 5 kg

Канта 15 kg

1 Kанта

1 Kанта

КАРАКТЕРИСТИКИ
•за нормални и критични подлоги
•за позитивен и негативен воден притисок
•отпорен на смрзнување
•премостува пукнатини до 1 mm

1.1 kg/m² (во два слоја)

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канистер 8 l

Вреќа 24 kg

1+1 (вреќа и канистер)
1.5 kg/m²/mm

Еластична заптивна трака, 12 cm ширина

Одлична обработка,
совршена заштита

Хидроизолациска еластична трака CL 152 наменета е за контакт ѕид и ѕид, ѕид и под, односно
места каде што најчесто пука хидроизолацијата. Се користи во комбинација со производи за
хидроизолација, пр. CL 51 и CL 50, под подни облоги од керамички плочки. Погодна е за употреба
во внатрешни и надворешни простори, на подови и ѕидови.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•водоотпорна
•флексибилна
•трајна врска
•отпорна на кинење
•погодна за изработка на хидроизолациски споеви на подлога и
инсталација

ПАКУВАЊЕ

Ролна 10 m

Ролна 50 m

Двокомпонентна цементна маса
за хидроизолација и заштитен премаз
•
•
•
•

премостува пукнатини и штити бетонска конструкција
отпорна на негативен и позитивен притисок
погодна за резервоари за вода за пиење
лесно нанесување со четка и глетарка
З
Д Р ОИ О Л А Ц
ИЈ

ХИ

А

Еднокомпонентен хидроизолациски премаз

Премаз за резервоари и резервоари за вода за пиење до 10 m длабочина, подрумски простории и темели.
ШТ

ЗА

КАРАКТЕРИСТИКИ
•водоотпорен
•за базени со вода за пиење
•отпорен на смрзнување
•штити од влага, површински
•паропропусен
и дренажни води
•за позитивен и негативен воден
притисок
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Вреќа 20 kg

Двокомпонентен хидроизолациски премаз за базени, резервоари и тераси

Еднокомпонентен флексибилен, хидроизолациски премаз

КАРАКТЕРИСТИКИ
•водонепропусен
•лесно и брзо користење
•економична потрошувачка
•за внатрешна употреба
•4h до поставување плочки

CR 65

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

Канистер 5 l

CR 166 FLEXIBLE

ПОДГОТВЕН ЗА УПОТРЕБА!
За купатила со када или туш кабина, кујни и за хидроизолација на гипс картон табли со прајмер.

CL 152

ПАКУВАЊЕ

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Вреќа 25 kg

ОН

ПРОИЗВОДИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

КАРАКТЕРИСТИКИ
•водонепропусен
•премостува пукнатини
•за внатрешна и надворешна употреба
•гратис канта за мешање на производот
•за базени до 5 m длабочина

ПРОИЗВОДИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

CR 100 SEMI-FLEX

И ТА Н А Б Е

Т

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

CT 10

Наменет за импрегнација на впивачки површини. За керамички и бетонски површини.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•штити од појава на мувла и габи
•ги штити порозните слоеви од мраз
•за внатрешна и надворешна употреба
•брзо сушење (2 - 6 часа)
•стари плочки, фуг маси
•целосно транспарентно, не ја менува структурата на површината
•на база на вода, без разредувач
•се нанесува во 2 премази, “мокро на мокро”

CN 94 STRONG CONTACT

CX 5 EXPRESS

Основен премаз за невпивачки подлоги

ПРАЈМЕРИ

CT 19 BETONKONTAKT

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

16 шишиња во кутија
0.2 - 0.3 l/m²

ПОТРОШУВАЧКА

КАРАКТЕРИСТИКИ
•за лепење керамика на гипс картон и OSB табли
•за мазен бетон
•за стари подлоги со остатоци од лепак
•создава површина со добро лепење
•за впивачки и невпивачки подлоги

CT 99

0.2 - 0.7 l/m²

ПОТРОШУВАЧКА

5мин.

Вреќа 5 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

1 вреќа
околу 1.6 kg/l запремнина на
шуплини

ПОТРОШУВАЧКА

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

1 Kанта

КАРАКТЕРИСТИКИ
•едноставен за употреба
•не содржи тешки метали
•може да се бои
•ја елиминира мувлата на фасади и внатрешни ѕидови

200 - 300 g/m² (впивачки)
100 - 150 g/m² (невпивачки)

CP 30

Основен премаз за ѕидови и подови. За слабо залепени честички на прашина
и зголемување на водоодбивност, глет маси, гипс картон плочи и влакнести
плочи, анхидрит подлоги, високо впивачки малтери или цементни подлоги,
природни или вештачки подови како и бетонски подлоги.
ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Средство за отстранување на габи и мувла, фунгицид

Може да се користи на внатрешни и надворешни ѕидови на згради, да се нанесува на
веќе постоечка боја, на малтер, бетон и сл. Погоден е за домаќинства и јавни објекти.

Канта 5 kg

ПАКУВАЊЕ

Длабоко пенетрирачки основен премаз што брзо се суши

КАРАКТЕРИСТИКИ
•паропропусен
•за сите впивачки подлоги
•ја зацврстува подлогата
•намалена апсорција
•за внатрешна и надворешна употреба

1 шише

Контактен основен премаз

Брзо делувачки специјален основен премаз со кварцен песок кој обезбедува сигурно лепење на
керамичките облоги, природен камен, пред израмнување на подови и ѕидови и кај проблематични
подлоги.

CT 17

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

Брзоврзувачки репаратурен малтер

КАРАКТЕРИСТИКИ
•врзува за 5 минути
•водоотпорен
•без хлорид, не го оштетува металот
•погоден е за внатре и надвор
•отпорен на мраз
•за затварање благо течење

Шише 1 l

ПАКУВАЊЕ

цепен камен

Пластично шише 1 l

ПАКУВАЊЕ

Брзоврзувачки цемент за репарација на оштетувања (пополнување дупки) на бетон и цементни кошулици,
за анкери и за брзо израмнување на ѕидови и подови. За заливање на мали споеви до 20 mm ширина.

Специјален основен премаз за сигурно лепење на лепакот или масата за израмнување на подови на невпивачки
подлоги (керамички, камени и слични подлоги).
КАРАКТЕРИСТИКИ
•и за впивачки подлоги
•голема моќ на врзување
•брзо се суши
•за проблематични површини
•можност за разредување и до однос 1:3 со вода

клинкер цигла

ПОСЕБНИ ПРОИЗВОДИ

Специјален основен
премаз за невпивачки
подлоги
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Водоодбивно средство за впивачки подлоги

ПАКУВАЊЕ

Пластично шише со дозер 0.5 l

Aquablock - силиконски хидроизолациски премаз, за рамни кровови

За брзи поправки на рамни и коси кровови и за трајна хидроизолација на рамни кровови.

Канистер 10 l

Шише 2 l

1 канистер

8 шишиња во
кутија

0.1 - 0.3 l/m²

*види технички лист

КАРАКТЕРИСТИКИ
•едноставно чистење на
•водонепропусен премаз
алататот со вода
•UV отпорен и отпорен на дожд,
•UV постојан - добро
снег и лед
лепи за метал-лим,
•паропропусен
племенит метал и
•трајно флексибилен при ниски
пластика*
температури
•се нанесува со четка, ваљак или спреј

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 5 kg
1 канта
0.5 kg/m²/mm/слој (минимум 2 слоја)
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CX 5
EXPRESS

IN 45 SUPER FINISH

Внатрешна маса за фина завршна
обработка во затворени простори
Се користи за израмнување на традиционално малтерисани и бетонски површини, на максимално 2 mm/слој.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•екстра бела
•извонреден квалитет на завршна обработка
•многу мазна
•максимална дебелина до 5 mm

Брзоврзувачки репаратурен
малтер

CN 69 NIVEL

ПАКУВАЊЕ

Вреќа 5 kg

Вреќа 20 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

5 парчиња во 54 парчиња на
кутија
палета

ПОТРОШУВАЧКА

0.4 - 1.2 kg/m²

Самонивелирачка маса 2 - 10 mm

КАРАКТЕРИСТИКИ
•многу мазна
•високо компресивна сила
•помало собирање
•за поставување керамички плочки и ламинат
•само за внатрешни простори
•збогатена со микровлакна

A4 CX 5 EXPRESS

RS 88

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
1.5 kg/m²/mm

Брзоврзувачки репаратурен малтер

Брзоврзувачки репаратурен малтер за санација на подлоги и ѕидови 1 - 100 mm.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•универзална употреба
•погоден за пополнување пукнатини и помали нерамнини
•целосно сув после еден час
•за внатрешна примена
•погоден за подно греење

5мин.
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Зацврстување на
балконски врати

Поставување држачи на
водоводни цевки

Поставување
електрични уреди

Поставување бандери и
улични столбови

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

ПОСЕБНИ ПРОИЗВОДИ

За израмнување на бетонски подови, цементни и анхидрантни подлоги.

Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
1.5 kg/m²/mm

Запирање на
привремени течења

(utičnica)

•Брзо врзува - цврст после 5 минути
•Голема моќ
•За поставување метални и пластични елементи
•Без собирање
•Отпорен на вода и мраз
•Без хлор - не предизвикува корозија на
метални елементи
•За брзо зацврстување, поставување и
привремено заптивање течење на вода

CN 85 TURBO

Цемент за брзоврзувачки кошулици

Цемент за брзоврзувачки кошулици и дренажни малтери. Се користи за изработка на врзани
кошулици, пливачки кошулици, грејни кошулици во слој од 10 - 80 mm дебелина. Може да се
користи на различни подни облоги како што се плочки и паркет.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•за внатрешна и надворешна примена
•брзоврзувачки
•одење по површина можно после 6 часа
•производот е подготвен за поставување на керамичка облога
после 24 часа
•може да се нанесе машински

ПАКУВАЊЕ

Вреќа 20 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

54 парчиња на палета

ПОТРОШУВАЧКА

приближно 4 kg/m²/cm
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Лепила за термоизолација со
Fibre Force технологија

CT 85 FLEX Лепак за рабицирање стиропор и стиродур

•
•
•
•
•

КАРАКТЕРИСТИКИ
•за EPS и XPS плочи
•отпорен на влага, смрзнување и удари
•паропропусен
•високо флексибилен
•погоден за лепење стиропор со примеси на графит
•збогатен со Fibre Force влакна

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на
постоечки објекти.

ФЛ

CT 84 EXPRESS PLUS

Вреќа 25 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Отпорност на
пукање

48 парчиња на палета
• за лепење околу 5 kg/m²
• за рабицирање околу 5 kg/m²

Полиуретански лепак за стиропор, стиродур, камена волна

ЛЕПИЛА ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

Совршен за нанесување поради малата тежина: лепење 1 m² EPS плочи користејќи CT 84 Express Plus тежи 100 g,
наместо 5 kg во случај на лепак за цементна основа.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•едноставно нанесување и употреба
•овозможува брз напредок на работата (лепење, типлување и
нанесување рабициран слој) во рок од еден ден
•многу добар изолатор
•нанесување и до -10°C и на висока влажност на воздухот
ПАКУВАЊЕ
Боца 850 ml
•стабилен волумен
ТРАНСПОРТНО
•водоотпорен
12 парчиња во кутија
ПАКУВАЊЕ
•без фреон (CFC)
•погоден за пополнување на простор помеѓу стиропор и различни
ПОКРИВНА МОЌ
10 - 14 m²
материјали
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CT 80 MINERAL WOOL

CT 83 STRONG FIX

Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна

Лепак за стиропор

Погоден е за нови градежни објекти, и енергетска санација на постоечки објекти.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•одлично лепење на минерални површини и стиропор
•економичен
•отпорен на смрзнување и временски влијанија
•брзо постигнува цврстина

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Сила на лепење

Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
околу 5 kg/m²

Вреќа 25 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

48 парчиња на палета
•за лепење околу 5 kg/m²
•за рабицирање околу 7.4 kg/m²

Лепак за лепење и рабицирање фасадна камена волна и Мултипор плочи

Лепак за лепење и рабицирање стиропор

КАРАКТЕРИСТИКИ
•збогатен со Fibre Force влакна
•паропропусен
•фина гранулација
•2 во 1 лепак: за лепење стиропор и за рабицирање

КАРАКТЕРИСТИКИ
•видливи влакна за уште поголема сила и флексибилност
•паропропусен и добро лепи
•отпорен на временски влијанија

Сила на лепење

CT 190 MW FLEX

Thermo Universal

За лепење термоизолациски табли и за изработка на рабициран
слој во комбинација со стаклена мрежа Ceresit CT 325.

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на постоечки објекти.
Можно е користење и при ламела камена волна.

ЛЕПИЛА ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

НА

ГОЛЕМА СИ
ЛА И
ШТЕ ПО
У
А
З

Т
ЛНОС
ИБИ
ЕКС

ВИДЛИ
ВИ В
ЛАК

Силна и збогатена структура
Висока отпорност на удари и пукање
Висока флексибилност
Одлични параметри за нанесување
Долготраен и отпорен термоизолациски систем

Отпорност на удари

Флексибилност

Флексибилност

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Отпорност на удари

Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
• за лепење околу 5 kg/m²
• за рабицирање околу 5 kg/m²

Погоден е за нови градежни објекти, како и енергетски санации на
постоечки објекти.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•за камена волна
•за изработка на рабициран слој
•флексибилност - збогатен со Fibre Force влакна
•отпорен на гребнатини и пукање
•добро се врзува за основата

Флексибилност

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Отпорност на
удари

Паропропусност

Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
•за лепење околу 5 kg/m²
•за рабицирање околу 7.4 kg/m²
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МРЕЖА

CT 325

Стаклена мрежа за рабицирање

Се користи во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодна е за нови градежни објекти, енергетски санации
на постоечки објекти и зацврстување на стари малтерисани ѕидови со употреба на соодветен лепак.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•алкално резистентна стаклена мрежа 160 g/m²
•отпорна на кинење
•за рабициран слој да се користи назабена глетарка 10 - 12 mm
•видлива ознака за преклоп од 10 cm за рабициран слој во ETICS системот
•ширина на мрежа 1.1 m

ПАКУВАЊЕ

1 ролна

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

1 ролна

ПОКРИВНА МОЌ

1 парче = 55 m²

Ceresit фасада
секогаш сува и
чиста

Брзо и лесно
термоизолациско
решение
•Поголема отпорност на ниски температури
•Брзо решение - типлување после приближно 2 часа
•Ниска ексанзија
•Погодно за пополнување празнини
помеѓу EPS/XPS/MW плочи

Ceresit силиконскиот завршен малтер
со Double Dry технологија ја одржува фасадата

DoubleDry
TECHNOLOGY

чиста и долготрајна благодарение на:
•голема водоодбивност
•совршена паропропусност
•продолжена отпорност на нечистотии
•исклучителни особини за одржување
•намалени услови за развој на агли
•голема отпорност на временски услови
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Силиконски завршен малтер со мазна структура

Гранулација на зрно 1.5 mm

CT 75
SILICONE SELF CLEAN

Силиконски завршен малтер со рустикална
структура

МА ЛТЕРИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Акрилен завршен малтер со мазна
структура

Акрилен завршен малтер со рустикална
структура

Гранулација на зрно 1.5 mm/2.0 mm

Гранулација на зрно 2.0 mm

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

Потрошувачка 2.5 - 2.9 kg/m²

Гранулација на зрно 2.0 mm

Тенкослојни декоративни малтери кои се поставуваат на бетонски и гипсани подлоги, малтери, гипсани, влакнесто-цементни табли. Погодни се за
примена на делови на згради на кои што е потребна висока паропропусност. Достапни се во широка палета на бои. Се користат во рамки на Ceresit
Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

Декоративни тенкослојни малтери со мазна и рустикална структура за внатре и надвор. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот.
Погодни се за нови градежни објекти, како и за енергетска санација на постоечки објекти.

DoubleDry

КАРАКТЕРИСТИКИ
•достапни во Colours of Nature палета на бои
•одлични самочистечки својства - SELF CLEAN
•идеална паропропусност
•отпорни на временски влијанија
•висока водоодбивност
•загарантирана долготрајност

CT 174
SILICATE-SILICONE AQUASTATIC
Силикатно-силиконски завршен малтер
со мазна структура

TECHNOLOGY

Канта 25 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

24 парчиња на палета
CT 74 1.5 mm 2.1 - 2.5 kg/m²
CT 75 2 mm 2.5 - 2.7 kg/m²

КАРАКТЕРИСТИКИ
•достапни во нијанси од Ceresit Colours of Nature палета на бои
•ниска водовпивливост
•висока еластичност
•отпорни на трошење
•отпорни на временски влијанија

CT 175
SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

CT 77 MOSAIC

Силикатно-силиконски завршен малтер
со рустикална структура

Гранулација на зрно 1 mm/1.5 mm/2mm

Гранулација на зрно 2.0 mm

Потрошувачка 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

Потрошувачка 2.5 - 2.9 kg/m²

КАРАКТЕРИСТИКИ
•отпорни на нечистотија
•водоотпорни
•отпорни на оштетувања
•висока паропропусност
•BioProtect формула
•достапни во Colours of Nature палета на бои

Одaберете ја
нијансата на
својата личност!
Малтери и бои за вашиот дом!

DoubleDry
TECHNOLOGY

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

Канта 25 kg
24 парчиња на палета

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

Канта 25 kg
24 парчиња на палета

Гранулација на зрно 1-1.6 mm

Се користи на традиционални малтери, бетон, гипсани малтери и гипс-картон
табли. Производот е транспарентен, а полнителите - камчиња во боја. Со
овој материјал можни се премостувања на помали пукнатини. Може да се
применува за заштита на долната зона на објектот (сокле), бетонски столбови
во ентериер и екстериер како и за декоративна заштита на термоизолацискиот
систем на помали површини или архитектонски детали.
ПАКУВАЊЕ

DoubleDry
TECHNOLOGY

ПАКУВАЊЕ

Мозаик завршен малтер

КАРАКТЕРИСТИКИ
•достапен во 24 нијанси
•едноставен за одржување
•отпорен на временски влијанија •ниска водовпивливост
•отпорен на трошење

Декоративни тенкослојни малтери за внатрешни и надворешни работи. Наменети се за бетонски подлоги, традиционални малтери, гипсани подлоги
како и за плочи од иверица, гипс-картонски плочи и сл. Се користат во рамки на Ceresit Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како
и за енергетска санација на постоечки објекти.

24

CT 60 ACRYLIC ELASTIC

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 25 kg (база 7.14 kg)
24 парчиња на палета
околу 4 kg/m²

МА ЛТЕРИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

CT 74
SILICONE SELF CLEAN

CT 48 SILICONE SELF CLEAN Силиконска боја

Сигурна врска за долготрајна
фасада
Збогатете го системот со основниот
премаз CT 16

•Силна адхезија помеѓу армираниот слој и малтерот
•Цврста основа за Double Dry технологија
•Висока покривност за совршен краен ефект
•Зголемена водоодбивност на ETICS системот
•Широк спектар на примена

CT 54 SILICATE AERO

Достапна во Colours of Nature палета на бои

DoubleDry
TECHNOLOGY

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

24 парчиња на палета
околу 0.3 l/m² во два слоја

Силикатна боја

Се користи за боење на фасади и ентериери (ѕидови и плафони). Може да се користи на
минерални подлоги (бетон, цементни малтери, креч-цементни малтери, креч малтери).
Бојата цврсто се врзува за површината како резултат на хемиска реакција. Се препорачува
за боење на нов малтер, бидејќи може веднаш да се започне со работа без ризик од
алкална реакција од свежо нанесена подлога која може да го оштети слојот на бојата.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•висока паропропусност
•погоден за пребојување високо ПАКУВАЊЕ
•висока отпорност на
•паропропусни малтери
оштетувања и чистење
•стабилност на боја
ТРАНСПОРТНО
•отпорен на сите временски услови •UV постојаност
ПАКУВАЊЕ
•посебно погоден за реновирање •BioProtect формула
ПОТРОШУВАЧКА
историски објекти

CT 44 ACRYLIC

Канта 15 l

ПАКУВАЊЕ

AeroPro
TECHNOLOGY

Канта 15 l
24 парчиња на палета
0.3 l/m² во два слоја

Акрилна боја

За надворешна и внатрешна употреба. За боење фасада, бетонски конструкции и ентериери.
Може да се користи на минерални подлоги (бетон, цементни малтери, креч-цементни
малтери, креч малтери). Може да се користи и за боење на минерални декоративни
малтери како и акрилни декоративни малтери. Структурата на бојата обезбедува добро
заптивање на CO2, што го успорува процесот на карбонизација на бетонот.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•достапна во повеќе од 211 нијанси
ПАКУВАЊЕ
•висока водоодбивност
•BioProtect формула
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
•отпорна на временски влијанија
•едноставна за употреба
ПОТРОШУВАЧКА
•посебно се препорачува за заштита на бетонска конструкција

ФАСАДНИ ПРЕМАЗИ И БОИ

CT 16 QUARTZ CONTACT

Се користи како заштита на фасади, бетонски конструкции и ентериери.
Може да се нанесува на минерални површини (бетон, цементни малтери,
креч-цементни малтери, креч малтери). Се користат во рамки на Ceresit
Ceretherm системот. Погодни се за нови градежни објекти, како и за
енергетска санација на постоечки објекти.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•ниска апсорција
•висок степен на самочистење •погоден за пребојување
•високо паропропусни малтери
•одлична паропропусност
•висока отпорност на нечистотии •UV постојаност и отпорност на
•посебно погоден за реновирање сите временски влијанија
•BioProtect формула
историски објекти

Канта 15 l
24 парчиња на палета
0.3 l/m² во два слоја

DoubleDry
TECHNOLOGY

CT 16 QUARTZ CONTACT

Гранулација на зрно 1.5 mm

Основен премаз за подготовка на подлога
Универзален основен премаз наменет за обработка на подлогата пред нанесување
на тенкослоен декоративен малтер, лепак и обоен премаз. Погоден е за сите
минерални носиви подлоги како што се бетон, малтер, гипс-картон плочи, гас,
лесен бетон и рабицирани слоеви во рамки на Ceresit Ceretherm системот.
КАРАКТЕРИСТКИ
•за надворешна и внатрешна
•водена база
примена
•водоотпорен
•можност за тонирање по
•висока покривна моќ
Ceresit тон карта на фасадни малтери •подготвен за употреба

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

DoubleDry
TECHNOLOGY

Канта 15 l
39 парчиња на палета
0.1 - 0.3 l/m²
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CT 60

VISAGE декоративен акрилен малтер со ефект на цигла 0.5 mm

Декоративен акрилен малтер се препорачува за калапи за имитација на клинкер
цигла за внатрешна и надворешна употреба.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•се препорачува за калапи
•отпорен на временски услови
•ниска водовпивливост и
•висока еластичност
•отпорен на оштетување

CT 710

•BioProtect формула - отпорен
на биолошка контаминација
(мувла, габи и алги)
•постојаност на боја
•достапен во 12 Visage нијанси

Канта 25 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

1 канта
1.5 - 2 kg/m²

ПОТРОШУВАЧКА

VISAGE декоративен малтер со ефект на природен камен

*за сите нијанси, освен за
MOZAMBIC GRAPHITE

КАРАКТЕРИСТИКИ
•малтер кој вклучува
мешавина од природни и
модифицирани агрегати за
ефект на природен камен
•отпорен на временски услови

CT 720

•отпорен на абразија
•лесно се одржува чист
•подготвен за употреба
•достапен во 10 различни нијанси

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 20 kg (миксирани нијанси)
1 канта
околу 3 kg/m² *

VISAGE декоративен малтер со ефект на дрво

VISAGE ПРОИЗВОДИ

Декоративен малтер со ефект на камен за внатрешна и надворешна употреба.

Малтер за изработка на дрвена структура за надворешна и внатрешна употреба.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•водоодбивен
•висока паропропусност
•долготрајност и отпорност на •подготвен за изработка на
дрвена структура со калап
временски влијанија
•природна отпорност на појава
на мувла, алги и габи

CT 721

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Вреќа 25 kg
1 вреќа
околу 1.5 kg/m²/mm

VISAGE средство за импрегнација на боја на дрво

Средство за импрегнација кое ја одржува природната боја на дрвото
за надворешна и внатрешна употреба.
КАРАКТЕРИСТИКИ
• достапен во 12 нијанси
• отпорен на временски услови
• исклучително издржлив и
отпорен на нечистотија

ПАКУВАЊЕ

• водоодбивен
• висока стабилност на боја
• подготвен за употреба

Канта 4 l

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

1 канта

ПОТРОШУВАЧКА

0.2 l/m²

29

CT 722

VISAGE средство против лепење

КАРАКТЕРИСТИКИ
•антиадхезивно средство кое се нанесува на силиконски калап
при изработка на дрвена структура
•едноставно за употреба
•подготвено за употреба

CT 760

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канистер 5 l
1 канистер
околу 0.1 l/m²

VISAGE декоративен архитектонски бетон

Малтер со текстура на архитектонски бетон за декоративни фасадни премази во
ETICS системот за надворешна и внатрешна употреба.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•тенок слој
•флексибилен
•отпорен на гребнатини и
оштетувања
•отпорен на временски услови
•еднокомпонентен, подготвен за
употреба
•целосно нијансиран

•достапен во 3 нијанси
•лесно се нанесува
•широк спектар на можни
структури и техники на
нанесување
•за внатрешна и надворешна
употреба

R 755

Двокомпонентен епоксиден прајмер

За критични подлоги.
ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 20 kg
1 канта
0.9 - 1.1 kg/m²/mm

КАРАКТЕРИСТИКИ
•високо ефикасна бариера за заостаната влага
•многу добро лепење
•парна бариера до 6% CM влага во подлогата

R 766

Канистер 7 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

39 парчиња на палета
околу 300 g/m²

ПОТРОШУВАЧКА

Универзален прајмер

Универзален прајмер за впивачки и невпивачки подлоги (мешање со вода 1:4).

ФАСАДА.
ПРИРОДА.
ДИЗАЈН.

КАРАКТЕРИСТИКИ
•неутрален мирис
•висок степен на концентрација - целосна покривност
•повеќенаменска употреба
•исклучителна моќ на врзување

R 777

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

1l

5l

Канистер 10 l

360 парчиња 96 парчиња 60 парчиња
на палета на палета на палета
50 - 150 ml

ПОТРОШУВАЧКА

Пенетрирачки прајмер

Пенетрирачки дисперзиран прајмер за подготовка на впивачки
бетонски подлоги и цементна кошулица.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•врзува заостаната прашина
•ја контролира впивливоста
•економичен
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ПАКУВАЊЕ

ПАКУВАЊЕ

Канистер 5 kg

Канистер 10 kg

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

96 парчиња
на палета

60 парчиња
на палета

ОСНОВНИ ПРЕМАЗИ ЗА ПОДОПОЛАГАЊЕ

VISAGE ПРОИЗВОДИ

Средство кое обезбедува исцртување на калапот без поместување
на малтерот при поставување.

200 - 300 g/m²
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Самонивелирачка маса 2 - 10 mm

UK 400

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 2 - 10 mm, погодна
за поставување на паркет (до 35 cm должина), PVC и ламинат.

САМОНИВЕЛИРАЧКИ МАСИ

КАРАКТЕРИСТИКИ
•одење по подлогата после 2 часа
•може да се нанесува машински
•отпорна на концентрирано оптеретување
•лесно се применува
•може да се користи на подлоги со подно греење

Универзален дисперзиран лепак за PVC, CV, линолеум и текстилни подни облоги.
Вреќа 25 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

48 парчиња на палета
1.5 kg/m²/mm

ПОТРОШУВАЧКА

КАРАКТЕРИСТИКИ
•без органски разредувач
•универзална употреба
•добра почетна моќ на врзување
•може да се користи за подно греење
•отпорен на влијанија од тркалца на мебел
•залепените текстилни облоги може да се чистат механички

K 188 E
DX

Самонивелирачка маса за дебелина на слој од 0,5 - 15 mm, погодна за поставување паркет со поголеми
димензии, лепени со полиуретан и подни облоги како што се PVC, LVT, природен линолеум и плута.
ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
1.5 kg/m²/mm

Самонивелирачка маса за големи оптеретувања 3 - 30 mm

Самонивелирачка
маса за широк
спектар на
употреба

•многу мазна структура
•одење е можно после 6 часа,
може да се покрие после
24 - 48 часа
•може да се користи за подно
греење и паркет
•за внатрешна примена
•збогатен со влакна

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

7 kg

14 kg

Канта 35 kg

72 парчиња 44 парчиња 12 парчиња
на палета на палета на палета
околу 350 g/m²

ПОТРОШУВАЧКА

Специјален дисперзиран лепак - екстра

КАРАКТЕРИСТИКИ
•неутрален мирис
•многу голема моќ на врзување
•добра почетна моќ на врзување
•отпорен на пластификатори
•погоден за нанесување со ваљак
•за лепење PVC на PVC
•еластичен

K 112

DH MAXI

КАРАКТЕРИСТИКИ
•може да се користи и за
израмнување на впивачки и
невпивачки подлоги
•без собирање
•брзо се поставува
•отпорност на трошење

ПАКУВАЊЕ

Специјален контактен дисперзиран лепак за подна и ѕидна примена;
хомогени/хетерогени PVC, CV, гума до 2.5 mm.

Самонивелирачка маса 0.5 - 15 mm

КАРАКТЕРИСТИКИ
•одење по подлогата после 2 часа
•може да се нанесува машински
•за големи оптеретувања
•лесно се применува
•погодна за подлоги со подно греење

Универзален лепак

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

2 kg

13 kg

Канта 30 kg

144 парчиња 44 парчиња 12 парчиња
на палета на палета на палета
околу 300 g/m²

ПОТРОШУВАЧКА

Електропроводен лепак за ПВЦ/гума

Електропроводен дисперзиран лепак за PVC и за гумени плочи 2.5 mm,
а за гума во ролни до 3.5 mm дебелина.
Вреќа 25 kg
48 парчиња на палета
1.5 kg/m²/mm

КАРАКТЕРИСТИКИ
•без разредувач
•голема моќ на врзување
•кратко отворено време
•отпорен на тркалца од мебел
•за електропроводни подови

K 1720

Канта 12 kg

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ

ЛЕПИЛА ЗА ПОДОПОЛАГАЊЕ

DD+

33 парчиња на палета
околу 300 g/m²

ПОТРОШУВАЧКА

Контактен неопренски лепак

Специјален дисперзиран лепак за текстилни плочи со PVC, стаклен воал и филц.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•не содржи толуол
•контактно лепење
•може да се користи при подно греење
•економичен
•полихлоропенски лепак на база на разредувач

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Метален канистер Метален канистер
1l

5l

504 парчиња
на палета

80 парчиња
на палета
400 - 600 ml/m²
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ЛЕПИЛА ЗА ПОДОПОЛАГАЊЕ

T 425

Лепак против лизгање

Лепак против лизгање за фиксирање на подни облоги во плочи; трајно леплив.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•неутрален мирис
•создава трајно леплив слој
•целосно се вклопува
•“чичак-лепак”

P 625

ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канистер 10 kg
20 парчиња на палета
50 - 100 g/m²

Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет

Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет со долго отворено време;
за масивен и готов паркет и паркет со формат до 2 m.
КАРАКТЕРИСТИКИ
•без разредувач
•исклучителна покривност
•еколошки лепак
•голема моќ на врзување

Широк асортиман
на производи за
подополагање

ПАКУВАЊЕ

ПАКУВАЊЕ
ТРАНСПОРТНО
ПАКУВАЊЕ
ПОТРОШУВАЧКА

Канта 12 kg
39 парчиња на палета
800 - 1100 g/m²

HENKEL CEE
Наум Наумовски Борче 50/3, 1000 Скопје, Р.С. Македонија
Телефон: +389 (0) 2 32 24 728; Моб: 070/219-019, 078/260-991
Info e-mail: tehnicka.sluzba.makedonija@henkel.com
www.ceresit.mk
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