DOPORUČUJE 9 Z 10 ODBORNÍKŮ

Koupelnový systém Ceresit
Ceresit nabízí kompletní systém produktů pro pokládku obkladů a dlažeb.
Dokonale sladěné komponenty k zajištění skvělého výsledku.

Hydroizolace
pod obklady

Lepidlo na obklady
a dlažby

Sanitární silikon

Lepidlo Ceresit CM 11 PLUS
přesvědčilo odborníky – 9 z 10 by
ho doporučilo svým kolegům
„S tímto lepidlem jsem měl vždy jen dobrou zkušenost.“

Flexibilní
spárovací hmota

Odborníci doporučují
Ceresit CM 11 PLUS

„Konečně jsem našel spolehlivé lepidlo.“

Ceresit CM 11 PLUS nyní
se silou Power Polymerů

„Doporučuji, pro jeho vynikající
přilnavost k podkladu.“

• Až o 50 % větší obklady (50 x 50 cm anebo 60 x 30 cm)
• Extra snížený skluz - i na větší formáty
• Spárování na stěnách už po 8 hodinách (gresové obklady)
* V závislosti na keramickém prvku a podmínkách na stavbě.

„Jednoduchá aplikace. Dobrá kvalita.“

„Moji zákazníci jsou
s výsledkem velmi spokojeni.“

„Výsledky prokázané nezávislým výzkumem trhu „Use Test Studies“, který byl vykonán
v září/říjnu 2015 v 5 krajinách (PL, SRB, RO, UA, RUS) u celkem 150 řemeslníků.
Věřte doporučeným produktům a výsledkem si můžete být jistí.

Henkel ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
www.ceresit.cz

O 50 % VĚTŠÍ OBKLADY
• Možnost lepit až o 50 % větší
obklady a dlažby
• Nyní na dlažby s rozměry
až 60 x 40 cm

CHARAKTERISTIKA
Lepidlo na obklady a dlažbu Ceresit CM 11 PLUS
CERAMIC & GRES je určené:

NA OBKLADY
S ROZMĚRY
50 x 50 cm

• Na keramické a gresové obklady
a dlažby s celkovou plochou
do 0,25 m2 a délkou jedné strany
až 60 cm (např. 60 x 40 cm)

• na lepení gresových dlažeb a všech typů
keramických obkladů a dlažeb
(glazovaných, terracotta)

EXTRA SNÍŽENÝ SKLUZ

• na obklady a dlažby s délkou
jedné strany až 60 cm
a celkovou plochou do 0,25 m2

• Extra snížený skluz na vertikálních
podkladech

• pro interiér i exteriér

EXTRA
SNÍŽENÝ SKLUZ

• na vertikální i horizontální
povrchy

• Ani velkoformátové obklady
(např. 60 x 40 cm) nesklouznou
po stěně

• na izolované podklady
• lepidlo třídy C1T podle
EN12004

RYCHLEJŠÍ SPÁROVÁNÍ
NA STĚNÁCH (8 HOD.)*

• nízkoemisní lepidlo
s certifikací EC1 PLUS

• Spárování gresových obkladů
na stěnách je možné nejdříve
po 8 hodinách (vs. původních
24 hod.)

OBLASTI POUŽITÍ
Vnikající lepidlo pro každodenní lepení obkladů a dlažeb
v oblastech, jako jsou např.:
• Vlhké oblasti (koupelny, záchody)
• Kuchyně, obývací pokoje, ložnice

SPÁROVÁNÍ
NA STĚNÁCH
UŽ PO 8 HODINÁCH

• Pochozí nejdříve po 16 hodinách
• Možnost spárovat následující
den ráno

POWER POLYMERY

• Rychlejší postup prací

Na míru ušitá technologie
od společnosti Henkel.

• Technické místnosti (pivnice, sklady a sušárny)

CERTIFIKACE EC1PLUS

• Chodby, schody, předsíně
• Nástěnné sokly na fasádě

• Zařazené do top třídy
EMICODE® EC1 PLUS
• Certifikované německým GEV
institutem jako lepidlo s „velmi
nízkými emisemi“

VLHKÉ
PROSTŘEDÍ

GRESOVÉ
OBKLADY

MRAZUODOLNÉ

• Chrání Vaše zdraví a zajišťuje
zdraví neškodné prostředí
při použití v interiéru
* V závislosti na keramickém prvku a podmínkách na stavbě.

Jedním z důvodů zachování kontinuity inovačního procesu
v společnosti Henkel je snaha nabízet zákazníkům vysoce
kvalitní produkty a na míru ušitá řešení.
Speciální složkou v lepidle Ceresit CM 11 PLUS
je MC celulóza – naše Power Polymery – s jednoznačně
pozitivním vlivem na zpracovatelnost, otevřenou dobu,
odolnost proti skluzu či hydratování lepidla.
Henkel je jedinou firmou ve stavební oblasti, která
si vyrábí polymery pro vlastní lepidla.
Díky neustálému vylepšování a dolaďování našich
Power Polymerů vám teď přinášíme lepší,
bezpečnější a rychlejší lepidlo CM 11 PLUS.

