Podlahové
systémy
Prehľad výrobkov 2020

Henkel – špičkový svetový
výrobca lepidiel
Henkel Group so svojimi špičkovými značkami ľuďom uľahčuje,
spríjemňuje a skrášľuje životy. Zakladateľa spoločnosti Fritza
Henkela je možné bez preháňania aj po viac než 130 rokoch
nazvať priekopníkom na poli lepidiel. Spoločnosť Henkel
dnes s pýchou ponúka prvotriedne výrobky – na priemyselné
použitie, pre remeselníkov aj bežných používateľov.

Škála zákazníkov Henkel je rovnako rôznorodá
a fascinujúca ako škála možných aplikácií. Dnes sa lepidlá
Henkel používajú pri pestovaní kvetín na stabilizáciu
krížených rastlín, v leteckom priemysle na znižovanie
hmotnosti alebo v lekárstve na lepenie sietnice – to len aby
sme uviedli aspoň niekoľko príkladov aplikácií.
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Ceresit má za sebou viac než 110-ročnú tradíciu.
V značke Ceresit sa snúbi tradícia a pokrok, ktoré
splývajú do jednoliateho prúdu pokrokových produktov.
Vďaka najmodernejším technológiám dnes môže
Ceresit ponúknuť široký rad vysokokvalitných výrobkov.
Mnohé stavebné práce nie je možné vykonať pomocou
jednoduchých produktov a riešení. Preto Ceresit stavia
na zložitých produktových systémoch, ktorých zložky sú
navzájom dokonale zladené
– od obkladov až po podlahy, fasádu a strešné krytiny.
Všetky systémy, ktoré Ceresit ponúka, sú veľmi bezpečné
pri aplikácii a jednoducho sa s nimi pracuje.
Znamená to úsporu času aj nákladov pre ich používateľa.

Inovácie – jedna z našich
silných stránok
Najväčšou motiváciou značky Ceresit je bezpečnejšia,
ľahšia a zdravšia každodenná práca podlahárov.
Naše produkty sú preto neustále optimalizované
a modernizované. Inovácie, ako ich chápeme u nás,
formujú trh.
K tomu patrí napríklad „bezprašná technológia“
na samonivelizačné hmoty, ktorá zaisťuje zdravé
pracovné prostredie a čistotu pri stavebných úpravách.
Ďalším príkladom je technológia FLEXTEC™
pre elastické lepidlá, ktorá umožňuje dokonale hladké
nanášanie a aplikáciu bez použitia rozpúšťadiel, vody
alebo izokyanátu. Alebo „technológia ultrahladkého
povrchu“, ktorá sa využíva v našich samonivelizačných
hmotách, aby sa znížila spotreba lepidla a aby sa
nemuselo vykonávať dodatočné prebrusovanie.
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Profesionálne systémy
pre vinylové podlahy

Kvalita pre Profesionálov

Trvalá udržateľnosť – súčasť nášho
genetického kódu
Trvalá udržateľnosť je kľúčovou témou vo všetkých
obchodných divíziách spoločnosti Henkel, ktorá riadi
naše myšlienky a činnosti. Je tomu tak aj u značky Ceresit,
kde je trvalá udržateľnosť našou hnacou silou už po dlhé
roky. V roku 1997 bola spoločnosť Henkel pri zrode GEV
(Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe/
Asociácia pre reguláciu emisií vo výrobkoch pre podlahové
systémy). Táto asociácia položila základ pre klasifikáciu
nízkoemisných výrobkov v oblasti kladenia podláh.
Cieľ: optimálna kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch.

Značka CERESIT je šetrnejšia k prírode
U vybraných samonivelizačných hmôt sa začali používať
nové ekologickejšie obaly, ktoré nahradili obaly plastové
z polyetylénu.
Jednou zo strategických priorít spoločnosti Henkel je
podpora obnoviteľných zdrojov, a preto sa rozhodla
vyrábať samonivelizačné hmoty v nových obaloch,
ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako existujúce
polyetylénové obaly.
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PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady – posúdenie
1. Posúdenie nasiakavosti – aplikovať malé množstvo
vody na podklad, pokiaľ vsiakne do 5 min. je podklad
nasiakavý. Za nenasiakavý môžeme považovať aj podklad
so zbytkami lepidiel.
2. Pevnosť a tvrdosť podkladu – posudzuje sa
vrypovou skúškou, podľa tvaru a hĺbky vrypu hodnotíme
podklad.

6. Anhydritové potery – pri nedodržaní predpísanej
výšky poteru praskliny sú takmer neodstrániteľné:
- Separačné vrstvy sadrovca až do hĺbky 4 mm je nutné
odbrúsiť
- Pri použití náročnejších podlahových krytín (PVC,
vinyl, linoleum) odporúčame vyzretý a prebrúsený
povrch anhydritových poterov vyhladiť vhodnou
nivelačnou hmotou
7. Zvyšková vlhkosť v podklade – meriame príložným
prístrojom (orientačné meranie):
- CM meranie, karbidová metóda pomocou vzorky
z podkladu
- Odporúčané vlhkosti : cementové potery 2% CM,
vykurované 1,8 % CM
- Anhydritové potery 0,5 % CM, vykurované 0,3 % CM

3. Stabilita podkladu – vizuálne posúdenie, nesmie
obsahovať trhliny, nesmie dochádzať k pohybu v podklade.
Pri nestabilných podkladoch je nutné zistiť príčinu vzniku
prasklín, je nutné vykonať sondu.
4. Separačné vrstvy – plochým dlátom vykonať sondu do
podkladu (vrstvy medzi sebou, vyplavené mlieko, zvyšky
lepidiel, náterov, penetrácii, ...)
5. Staré dlažby – je nutné preklepať každú dlaždicu,
voľné dlaždice odstrániť, pevne držiace dlažby prebrúsiť
a odmastiť.
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8. Rovinatosť – je nutné merať hliníkovou latou dĺžky
2 m, zamerať lokálne nerovnosti priložením laty v rôznych
smeroch, krížom na seba.

ZÁKLADNÉ NÁTERY

PŘÍPRAVA PODKLADU
PRÍPRAVA
ZÁKLADNÉ NÁTERY / PENETRÁCIE
R 777
Disperzný penetračný náter
Na nasiakavé potery a betónové podlahy

Penetračný náter sa používa pred použitím samonivelizačných
a vyrovnávacích hmôt Ceresit na predbežnú úpravu nasiakavých
podkladov, ako sú cementové potery, betónové podlahy, anhydritové
potery, suché podlahové dosky. Je vhodný aj pred priamym použitím
disperzných lepidiel Ceresit na nasiakavých podkladoch.
Veľkosť balenia (p.j.):
5 kg
10 kg

p.j. / paleta:
96 x 5 kg
60 x 10 kg

Čas schnutia pred stierkovaním:
cementový podklad ................................. cca 30 min.
anhydritový poter ........................................... 6 hod.
pred stierkovaním anhydritovými stierkami
na anhydritový poter........................................ žiadny
Čas schnutia pred priamym lepením podlahových krytín
disperznými a rozpúšťadlovými lepidlami ..........6 hod.
PU lepidlami .................................................. 24 hod.
Spotreba:
potery .... riedené 1:1 - 100 g R 777 a 100 g vody /m2
betón ................................................... cca 300 g/m2

Ceresit R 777 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.

R 766 Univerzálny rýchloschnúci
penetračný náter
Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

Veľkosť balenia (p.j.):
5 kg
10 kg

p.j. / paleta:
96 x 5 kg
60 x 10 kg

Penetračný náter s veľmi nízkymi emisiami nanášaný pred použitím
samonivelizačných a vyrovnávacích hmôt Ceresit na rôzne podklady:
- cementové potery a betónové podklady
- anhydritové potery
- stierkové hmoty
- suché podlahové dosky
- potery z liateho asfaltu
- kamenné podlahy a keramické dlažby
- drevené doskové podlahy.
Je vhodný aj pred priamym lepením disperznými a dvojzložkovými
polyuretánovými lepidlami Ceresit na vhodných podkladoch.

Čas schnutia pred stierkovaním
s Ceresit AS1 na anhydritový poter ...................žiadny
na cementový poter ..........................................žiadny
na všetkých ostatných nasiakavých podkladoch
................................................................ min. 2 hod.
na nenasiakavých podkladoch ................... cca 30 min.
Priame lepenie parkiet:
dvojzložkovými polyuretánovými lepidlami ...... 12 hod.
disperznými lepidlami a lepidlami s obsahom
rozpúšťadiel na nasiakavých podkladoch ..... cca 2 hod.
Spotreba (koncentrátu):
nasiakavé podklady ...... cca 30 - 40 g/m2 riedené 1:4
betónové podlahy ................cca 150 g/m2 riedené 1:1
nenasiakavé podklady ... cca 25 - 50 g/m2 riedené 1:1
Ceresit R 740, R 755, R 756 ....................cca 80 g/m2

Ceresit R 766 neslúži ako izolácia proti vlhkosti.

R 740 Polyuretánový rýchloschnúci
penetračný náter
Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

Veľkosť balenia (p.j.):
12 kg
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p.j. / paleta:
60 x 12 kg

Jednozložkový polyuretánový penetračný náter s veľmi nízkymi emisiami
a bez obsahu vody je určený na:
- spevnenie a uzavretie starých podkladov a liatych asfaltov pred
priamym lepením reaktívnymi parketovými lepidlami (zabraňuje
prieniku zmäkčovadiel)
- ochranu podkladov citlivých na prítomnosť vlhkosti, ako napr. pevne
držiace zvyšky lepidiel, suché konštrukčné dosky, drevené podklady,
magnezitové a xylolitové podklady
- zabránenie prestupu kapilárne stúpajúcej vlhkosti z nepodpivničených
priestorov a vlhkých cementových/betónových podkladov
s maximálnym obsahom vlhkosti do 4 % CM (do 3 % CM v prípade
cementových poterov s podlahovým vykurovaním) a betónových
podkladov do 5 % CM.

Vytvrdnutie: ...................................... cca 60 - 90 min.
Spotreba:
velúrový valček ........................80 - 120 g/m2/ vrstva
plyšový valček (z ovčej vlny) ....100 - 150 g/m2/vrstva

PRÍPRAVA PODKLADU
ZÁKLADNÉ NÁTERY / PENETRÁCIE
R 755 Epoxidový penetračný náter,
vlhkostná uzávera
Na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením

Čas spracovania: ....................................... cca 40 min.
Čas vytvrdnutia: ..................................... min. 12 hod.
Spotreba:
jeden náter............................................cca 300 g/m2
dvojnásobný náter .................................cca 600 g/m2

elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel)
a ďalšie lepidlá, magnezitové a xylolitové potery, suché doskové
systémy a drevené podklady)

Veľkosť balenia (p.j.):
7 kg
21 kg

p.j. / paleta:
39 x 7 kg
11 x 21 kg

Dvojzložkový epoxidový základný náter s veľmi nízkymi emisiami je
určený na:
- prípravu poréznych minerálnych podkladov a poterov z liateho asfaltu,
kovov a kamenných podláh, najmä pri predpokladanom vysokom zaťažení
- izoláciu proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti alebo zvyškovej vlhkosti
v cementových poteroch až do výšky 6 % CM a v prípade betónových
podláh až 7 %.
Nenahradzuje izoláciu proti zemnej vlhkosti.

CT 19 SuperGrip
Penetrácia na kritické podklady
Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

Čas schnutia: ........................................ cca 1 - 2 hod.
Spotreba:
nasiakavé podklady .......................... 200 - 300 g/m2
nenasiakavé podklady ....................... 100 - 150 g/m2

Rýchla špeciálna penetrácia na zvýšenie priľnavosti podlahových
vyrovnávacích hmôt a lepidiel na dlažby a obklady. Vhodná
na anhydritové, cementové a liate asfaltové potery, drevené podklady,
existujúce keramické obklady a dlažby, cementové, vápenné, vápennocementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetónové
podklady a existujúce podlahové krytiny z tvrdeného PVC.
Veľkosť balenia (p.j.):
1 kg
5 kg
10 kg

p.j. / paleta:
384 x 1 kg
90 x 5 kg
44 x 10 kg
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PRÍPRAVA PODKLADU

Lepenie PVC na betónový poter so zvyškovým
obsahom vlhkosti až do 6% CM
Vďaka dlhému času spracovania umožňuje špeciálne lepidlo
Ceresit K 188 E Extra podlahárovi naplno využiť tvorivý
potenciál, napríklad pri kladení dizajnových podlahových
krytín. Spoľahlivé prilepenie je zaistené zvlášť silnou
lepivosťou. Ochranu proti prieniku vlhkosti z podkladu zaisťuje
dlhodobo preverená metóda uzatváracej vrstvy vytvorenej
dvojzložkovou epoxidovou živicou.
Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Vytvorte uzatváraciu vrstvu proti vlhkosti dvoma vrstvami
epoxidového základného náteru Ceresit R 755.
Druhú vrstvu potom zasypte kremičitým pieskom.
Vyrovnávanie podlahy:
Pripravte podklad na položenie podlahy nanesením vrstvy
univerzálnej vyrovnávacej hmoty Ceresit DX/DH MAXI.
Kladenie podlahy:
Prilepte krytinu z PVC pomocou špeciálneho lepidla Ceresit K
188 E alebo K 188 S. Lepidlo má vysokú lepivosť, vynikajúcu
zmáčavosť aj na nepoddajných krytinách a je vhodné tak na
lepenie do mokrého lôžka, ako aj na adhézne a kontaktné
lepenie. Lepidlo K 188 E je zároveň veľmi úsporné.

Podlahové krytiny z PVC

Ceresit K 188 E – Špeciálne disperzné
lepidlo EXTRA
Ceresit K 188 S – Rýchle disperzné lepidlo
na PVC/CV

Ceresit DX alebo DH MAXI. – Cementová
samonivelizačná podlahová hmota

Ceresit R 755 – Epoxidový penetračný náter,
vlhkostná uzávera

Cementové potery, betónové podlahy
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VYROVNÁVACIE HMOTY

PRÍPRAVA PODKLADU
ANHYDRITOVÉ SAMONIVELIZAČNÉ, STIERKOVÉ A VYROVNÁVACIE HMOTY
AS 1 Rapid - Anhydritová
samonivelizačná podlahová hmota
Na hrúbku vrstvy 1 – 20 mm v jednej pracovnej operácii

C40
STN EN 13 813

F10

Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Vhodná na použitie na:
- potery a betón
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
- drevené a suché skladby (napr. DTD, OSB)
- podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel
- liaty asfalt do hrúbky 10 mm
pred kladením podlahových krytín.

Pochôdzna:............................................ po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín:
pri hr. vrstvy do 3 mm:............................... po 24 hod.
pri hr. vrstvy nad 3 mm: ............................. po 48 hod.,
na každý ďalší mm hrúbky 24 hod. navyše
Spotreba: .......................cca 1,6 kg/m2/mm hr. vrstvy

Vhodná pod parkety pri použití elastických lepidiel Ceresit. Určená
na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu
poterov a finálnych podláh.

DC - Anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota
Na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii

C30
STN EN 13 813

F7

Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Vhodná na použitie na:
- cementové a anhydritové potery a betón
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
- podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel
- liaty asfalt do hrúbky 10 mm
pred kladením podlahových krytín.

Pochôdzna:............................................ po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín:
pri hr. vrstvy do 3 mm:............................... po 24 hod.
pri hr. vrstvy nad 3 mm: ............................. po 48 hod.,
na každý ďalší mm hrúbky 24 hod. navyše
Spotreba: .......................cca 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

Vhodná pod parkety pri použití elastických lepidiel Ceresit. Určená
na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu
poterov a finálnych podláh.

DG - Anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota

C25
STN EN 13 813

F7

Na hrúbku vrstvy 3 – 30 mm v jednej pracovnej operácii

Ceresit DG je určená na vyrovnanie vodorovných betónových podláh,
cementových a anhydritových poterov (vr. poterov s podlahovým
vykurovaním), magnezitových poterov, podkladov z liateho asfaltu,
dlažby, kameňa a pod. Slúži ako podklad pred kladením podlahových
krytín.
Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg
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p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch.
Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.

Pochôdzna:.............................................po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín po:
hr. vrstvy do 5 mm................................po cca 24 hod.
hr. vrstvy 5–10 mm ..............................po cca 48 hod.
hr. vrstvy nad 10 mm .................................po 7 dňoch
Spotreba: ............................ 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

PRÍPRAVA PODKLADU
ANHYDRITOVÉ A CEMENTOV SAMONIVELIZAČNÉ, STIERKOVÉ A VYROVNÁVACIE HMOTY
DL - Anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota

C20
STN EN 13 813

F6

Na hrúbku vrstvy 2 – 15 mm v jednej pracovnej operácii

Ceresit DL je určená na vyrovnanie betónových podláh, cementových
poterov (vr. poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu. Slúži ako
podklad pred kladením podlahových krytín.
Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte
na tvorbu poterov a finálnych podláh.

Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

Pochôdzna: ............................................po cca 6 hod.
Kladenie podl. krytín:
hr. vrstvy do 5 mm................................po cca 24 hod.
hr. vrstvy 5 - 10 mm..............................po cca 48 hod.
hr. vrstvy nad 10 mm ........................... po cca 7 dňoch
Spotreba: ........................... 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

DH MAXI - Cementová
samonivelizačná podlahová hmota

C30
STN EN 13 813

F7

Na hrúbku vrstvy 3 - 30 mm v jednej pracovnej operácii

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch.
Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.

Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

Pochôdzna:..............................................po 4 - 6 kod.
Kladenie podl. krytín po:
- hrúbka vrstvy ≤ 15 mm: .............................. 24 hod.
- hrúbka vrstvy > 15 mm: ..............................48 hod.
Pokladanie parkiet po:
- hrúbka vrstvy ≤ 15 mm: ..............................48 hod.
- hrúbka vrstvy > 15 mm: ...............................72 hod
Spotreba: ................... cca 1,75 kg/m2/mm hr. vrstvy

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

DX - Cementová samonivelizačná
podlahová hmota

C30
STN EN 13 813

F6

Na hrúbku vrstvy 0,5 – 10 mm v jednej pracovnej operácii
Pochôdzna: ................................................. po 2 hod.
Kladenie podl. krytín po: ..... cca 24 hod. podľa hr. vrstvy
Spotreba: .......................cca 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Vhodná na použitie na:
- cementové a anhydritové potery
- betónové a cementové podlahy
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
pred kladením podlahových krytín, ako sú dlažby, koberce, PVC, korok,
prírodné linoleum, plávajúce podlahy, či pod priame lepenie parkiet.
Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch.
Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.
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PRÍPRAVA PODKLADU
SAMONIVELIZAČNÉ, STIERKOVÉ A VYROVNÁVACIE HMOTY
DA - Cementová samonivelizačná
podlahová hmota

C20
STN EN 13 813

F5

Na hrúbku vrstvy 1 – 10 mm v jednej pracovnej operácii

Vhodná na použitie na:
- cementové a anhydritové potery
- betónové podlahy
- keramickú dlažbu, prírodný kameň, terazzo
pred kladením podlahových krytín.

Pochôdzna:............................................. po 3 - 6 hod.
Kladenie podl. krytín po: ....................... cca 24 - 72 hod.
podľa hr. vrstvy a typu krytiny
Spotreba: .......................cca 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch.
Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.
Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

XXL XPRESS - Expresná bezprašná
samonivelizačná podlahová hmota
Na hrúbku vrstvy 0,5 – 20 mm v jednej pracovnej operácii

C50
STN EN 13 813

F10

nanášanie a znižuje spotrebu lepidla
Bezprašná vyrovnávacia cementová podlahová hmota je určená
na vytváranie podkladov vhodných na kladenie podlahových krytín
a drevených podláh.
Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Pochôdzna: ......................................... po cca 90 min.
Kladenie podl. krytín po:
textilné a elastické ................................... cca 90 min.
drevené .................................................. min. 12 hod.
Spotreba: .......................cca 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

Je vhodná na použitie na:
- potery, betón,
- dlažby, prírodný kameň a terazzo,
- podklady s pevnými a vodovzdornými zvyškami lepidiel.
Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte
na tvorbu poterov a finálnych podláh.

RS 88
Renovačná vyrovnávacia hmota
Na stierkovanie a pristierkovanie na hrúbku vrstvy 1 – 100 mm
v jednej pracovnej operácii

C35
STN EN 13 813

F7

a pristierkovanie

Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg
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p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Univerzálna výplňová hmota RS 88 umožňuje rýchle položenie krytiny
a je určená na renováciu podkladov na zvislých a vodorovných
plochách. Zodpovedajúcim dávkovaním vody je možné nastaviť jej
hustotu od stabilnej až po elastickú.
Na plošné stierkovanie použite vhodné samonivelizačné vyrovnávacie
hmoty Ceresit.
Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte
na tvorbu poterov a finálnych podláh.

Pochôdzna:................................... po cca 30 - 60 min.
Kladenie podl. krytín:
pri hr. vrstvy do 30 mm..............................po 60 min.
pri hr. vrstvy 30 -100 mm........................... po 24 hod.
Spotreba: ......................cca 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy

PRÍPRAVA PODKLADU

Rýchla renovácia podlahovej krytiny
v predajni či reštaurácii na existujúce potery
Dnes je pri renováciách a výmenách podlahových krytín
v komerčných aj ďalších priestoroch najdôležitejším faktorom
čas – t. j. rýchlosť vykonania prác. Často je potrebné zvládnuť
výmenu krytiny za víkend alebo napríklad aj počas jednej
noci. Potom sa javí ako najvhodnejšie použiť preverený
a extrémne rýchly systém od Ceresitu.

Podlahová krytina z PVC

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Použite univerzálny základný náter R 766, ktorý je možné
nanášať na takmer ľubovoľný nasiakavý alebo nenasiakavý
podklad. Vďaka svojej vysokej koncentrácii ho možno nariediť
v pomere 1 : 4 s cieľom zaistiť vysokú výťažnosť. R 766 schne
naozaj rýchlo (0 – 30 minút).

Ceresit K 188 S – Rýchle disperzné lepidlo
na PVC/CV, K 188 E – Špeciálne disperzné
lepidlo EXTRA

Vyrovnávanie podlahy:
Podlahu vyrovnajte pomocou rýchloschnúcej hmoty Ceresit
XXL XPRESS , na ktorú sa môže klásť krytina po cca 90
minútach, a navyše vyniká vďaka technológii STOP DUST
minimálnou prašnosťou pri sypaní z vreca.

Expresná bezprašná cementová
samonivelizačná podlahová hmota
Ceresit XXL XPRESS

Kladenie podlahy:
Prilepte špeciálnym disperzným lepidlom Ceresit K 188 S
alebo K 188 E.

Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové
potery,
betónové
podlahy

Sadrové
potery
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LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN
PVC/CV A POLYOLEFÍNOVÉ KRYTINY
K 188 E
Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA
Na PVC a CV, polyolefínové a kaučukové krytiny na nasiakavé
aj nenasiakavé podklady

paletovými vozíkmi

Veľkosť balenia (p.j.):
5 kg
13 kg

p.j. / paleta:
72 x 5kg
33 x 13 kg

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, v najvyššej úžitkovej kvalite
a s mimoriadnou lepiacou schopnosťou je určené na lepenie:
- homogénnych a heterogénnych PVC v pásoch a štvorcoch
- polyolefínových podlahových krytín v pásoch
- CV podlahových krytín, vinylových dielcov (napr. Thermofix)
- kaučukových krytín do hrúbky 2,5 mm (napr. NORAPLANU) s hladkou
brúsenou rubovou stranou vo forme pásov a štvorcov
- textilných podlahových krytín s latexovanou, penovou PU a PVC
rubovou stranou na podlahy, steny a strop
na nasiakavé a nenasiakavé podklady, steny a stropy.

Čas odvetrania:
lepenie za mokra (nasiakavé podklady) ....... 10 – 20 min.
adhézne/kontaktné lepenie (nenasiakavé podklady)
...................................................................... 30 – 60 min.
Otvorený čas (PVC):
nasiakavé podklady ................................ cca 40 min.
nenasiakavé podklady ............................ cca 120 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
valček ...................................................cca 200 g/m2
ozubenie A1 ..........................................cca 250 g/m2
ozubenie A2 ..........................................cca 280 g/m2
ozubenie A3 ..........................................cca 300 g/m2
ozubenie A4 ..........................................cca 220 g/m2

K 188 E je vhodné na lepenie nepriepustných krytín na nenasiakavé
podklady, ako napr. PVC a CV na PVC krytiny. Ideálne ako kontaktné
lepidlo na lepenie schodišťových profilov z kaučuku a na lepenie na steny.

K 188 S
Rýchle disperzné lepidlo na PVC/CV
Na PVC/CV podlahové krytiny na nasiakavých podkladoch

Čas odvetrania:......................................... cca 10 min.
Otvorený čas:............................................ cca 30 min.
Možnosť zaťaženia po: ..............................cca 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 ..........................................cca 300 g/m2
ozubenie A3 ..........................................cca 380 g/m2

Disperzné lepidlo s veľmi nízkymi emisiami na lepenie:
- homogénnych a heterogénnych krytín z PVC v pásoch a štvorcoch
- vinylových dielcov (napr. Thermofix)
- krytín z CV
- dosiek z kremenného vinylu na nasiakavých podkladoch.
Veľkosť balenia (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
33 x 14 kg

Nevhodné na korkové krytiny s rubovou stranou z PVC.

K 188
Špeciálne disperzné lepidlo na PVC
Na PVC a CV krytiny na nasiakavé podklady

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie:
- homogénnych a heterogénnych PVC podlahových krytín v pásoch
a štvorcoch
- PVC na pene
- korkových krytín s PVC rubovou stranou
- CV krytín
- textilných podlahových krytín s latexovou a PVC rubovou stranou
na nasiakavé podklady.
Veľkosť balenia (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
33 x 14 kg

Čas odvetrania:......................................... cca 10 min.
Otvorený čas:............................................ cca 30 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 ..........................................cca 280 g/m2
ozubenie A3 ..........................................cca 300 g/m2
ozubenie B1 ......................................... cca 350 g/m2

Na lepenie kaučukových krytín použite lepidlo Ceresit K 150
alebo K 188 E.
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Lepenie PVC na PVC
Odstrániť opotrebovanú PVC krytinu, očistiť zvyšky lepidla,
prebrúsiť a povysávať podklad, naniesť základný náter
a znovu vyrovnať. Všetky tieto kroky stoja čas aj peniaze,
nehovoriac o čase odstávky na strane klienta a nákladoch
na likvidáciu pôvodného podlahového materiálu. S rýchlym
renovačným systémom Ceresit je možné obnovovať podlahu
PVC na PVC oveľa hospodárnejšie a rýchlejšie. Dôvodom je,
že pôvodná podlaha z PVC je po správnej príprave použitá
ako podklad pre novú krytinu. Jedna nepriedušná vrstva
prilepená na druhú – áno, to skutočne funguje! A je vhodná aj
pre nábytkové kolieska.
Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Skontrolujte, či je pôvodná krytina z PVC pripravená
na novú krytinu. Podľa potreby prilepte uvoľnenú krytinu
a dôkladne očistite povrch špeciálnym čistiacim prostriedkom
na vodotesné podlahy (je možné použiť aj s čistiacimi strojmi).

Nová podlahová krytina PVC

Ceresit K 188 E – Rýchle disperzné lepidlo
na PVC/CV

Kladenie podlahy:
Špeciálne lepidlo Ceresit K 188E naneste zubovou stierkou
alebo valčekom.
Krytina očistená špeciálnym čistiacim
prostriedkom
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LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN
PVC/CV A POLYOLEFÍNOVÉ KRYTINY
K 198
Disperzné lepidlo na PVC
Na PVC a CV krytiny na nasiakavé aj nenasiakavé podklady

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je určené na lepenie:
- homogénnych a heterogénnych PVC v pásoch a štvorcoch
- CV podlahových krytín, tvrdých vinylových dielcov (LVT)
- textilných podlahových krytín s latexovou, penovou PU
a PVC rubovou stranou
na nasiakavé a nenasiakavé podklady, schody a steny.
Veľkosť balenia (p.j.):
13 kg

p.j. / paleta:
44 x 13 kg

Čas odvetrania:
lepenie za mokra (nasiakavé podklady) ....... 10 – 20 min.
adhézne/kontaktné lepenie (nenasiakavé podklady)
...................................................................... 30 – 60 min.
Otvorený čas:
lepenie za mokra..................................... cca 40 min.
adhézne/kontaktné lepenie ...................... cca 90 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
valček ...................................................cca 200 g/m2
ozubenie A2 ..........................................cca 300 g/m2
ozubenie A3 ..........................................cca 350 g/m2
ozubenie A4 ..........................................cca 150 g/m2
ozubenie A5 ..........................................cca 200 g/m2

K 168
Lepidlo na PVC
Disperzné lepidlo na lepenie PVC, CV a textilných krytín na nasiakavé
podklady

Čas odvetrania: ....................................... cca 10 min.
Otvorený čas: .......................................... cca 30 min.
Možnosť zaťaženia: ................................. po 24 hod.
Spotreba: .....................................cca 300 - 400 g/m2
ozubenie A2 ..........................................cca 350 g/m2
ozubenie B1 ..........................................cca 450 g/m2
ozubenie B2 ..........................................cca 600 g/m2

Bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo na lepenie:
- homogénnych a heterogénnych PVC krytín v pásoch a štvorcoch
- CV krytín
- textilných krytín s latexovou rubovou stranou
na nasiakavé podklady.
Veľkosť balenia (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

K 112
Vodivé lepidlo
Na PVC a kaučukové krytiny

Špeciálne jednozložkové svetlé vodivé disperzné lepidlo neobsahuje
rozpúšťadlá a je určené na lepenie
- elektrostaticky vodivých krytín z PVC,
- elektrostaticky vodivých kaučukových krytín v pruhoch (do hrúbky
3,5 mm) a štvorcoch (do hrúbky 2,0 mm) s hladkou brúsenou rubovou
stranou.
Veľkosť balenia (p.j.):
12 kg

p.j. / paleta:
33 x 12 kg

Čas odvetrania:
lepenie za mokra – nasiakavé podklady........cca 15 min.
adhézne lepenie – nenasiakavé podklady .... cca 45 min.
Otvorený čas:
nasiakavé podklady ..........cca 40 min. pod PVC krytiny
nenasiakavé podklady ....cca 120 min. pod PVC krytiny
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba: ozubenie S1 ...........................cca 330 g/m2
Zvodový odpor podľa EN 13 415: ........... < 3 x 105 !

Vhodné do operačných sál, výpočtových stredísk, skladov, výrobných
hál, miest so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu. Vhodné
na podlahové vykurovanie.
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Lepenie vinylových dielcov (LVT)
Vinylové podlahy sú v súčasnosti najobľúbenejším typom
podlahových krytín a nechávajú za sebou stálice, ako sú
drevené podlahy alebo dlažba. Hlavnou prednosťou sú
jednoduché kladenie, jednoduchá a rýchla údržba, pružnosť
a pri porovnaní s dlažbou aj skvelá tepelná vodivosť. Za
zmienku stojí ich extrémna tvrdosť, a tým vysoká odolnosť.
Praktické skúsenosti s výrobkami zvlášť od mimoeurópskych
dodávateľov ukazujú na nutnosť použiť špeciálne pevné
lepidlá, ako sú Ceresit K 188 S a Ceresit K 188 E.
Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Očistite cementový poter a spevnite všetok zvyšný prach
vrstvou disperzného základného náteru Ceresit R 777.
Namiesto náteru Ceresit R 777 je možné taktiež použiť
univerzálny základný náter Ceresit R 766. Náter je
vysokokoncentrovaný, a preto zaisťuje vysokú výťažnosť. Je
vhodný na viacero aplikácií, rýchlo schne a môže sa zároveň
použiť pod drevené podlahy.
Vyrovnávanie podlahy:
Po základnom nátere použite univerzálnu vyrovnávaciu hmotu
Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID na vytvorenie rovnej
a hladkej plochy.
Kladenie podlahy:
Použite špeciálne lepidlo Ceresit K 188 S alebo K 188 E na
zaistenie pevného a trvanlivého spoja.
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Vinylová podlaha

K 188 E – Špeciálne disperzné lepidlo
EXTRA, Ceresit K 188 S – Rýchle disperzné
lepidlo na PVC/CV

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID

Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové
potery,
betónové
podlahy

Sadrové
potery

Drevotrieskové dosky,
sadrokartónové dosky

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN
TEXTILNÉ KRYTINY
T 440 - Veľmi pevné a rýchle disperzné
lepidlo na koberce
Na textilné podlahové krytiny na nasiakavé podklady

Veľkosť balenia (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Čas odvetrania: ....................................... cca 10 min.
Otvorený čas:............................................ cca 25 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 ..........................................cca 350 g/m2
ozubenie B1 ..........................................cca 450 g/m2
ozubenie B2 ..........................................cca 650 g/m2

Disperzné lepidlo neobsahujúce rozpúšťadlá s rýchlou počiatočnou
lepiacou silou je určené na:
- textilné podlahové krytiny s kombinovaným (latexovým, netkaným
alebo textilným) rubom,
- tkané koberce,
- stabilné a rozmerovo stále vpichované textilné krytiny
- PVC a iné kombinované krytiny s textilnou rubovou vrstvou
na nasiakavé podklady.
Textilné krytiny s rubovou vrstvou PU a s rubovou PVC stranou lepte
pomocou K 188 E.

T 425 - Fixácia na kobercové štvorce
– funkcia „suchého zipsu“
Zabraňuje posunu a kĺzaniu voľne položených kobercových
štvorcov a dielov

Čas odvetrania:.......................................min. 30 min.
Otvorený čas:.............................................cca 24 hod.
Možnosť zaťaženia: ......................................okamžite
Spotreba:
valček ..................................................50 - 100 g/m2

Špeciálna fixácia s funkciou „suchého zipsu“ neobsahuje rozpúšťadlá
a je určená ako protišmykový prostriedok pre voľne položené kobercové
štvorce s textilnou, plastovou a hladkou APO rubovou stranou.

Veľkosť balenia (p.j.):
10 kg

p.j. / paleta:
60 x 10 kg

Je možné ju nanášať na vystierkované podklady, úžitkové krytiny (napr.
PVC a CV krytiny, pružné dosky, linoleum, terazzo, kamenné podlahy
atď.) a dvojité podklady tak v objektoch, ako aj bytoch. Štvorce je
možné, ak treba, ľahko snímať a sú opäť použiteľné.

LINOLEUM
L 240 D
Disperzné lepidlo na linoleum
Na krytiny z linolea v pásoch a dielcoch

Veľkosť balenia (p.j.):
15 kg

p.j. / paleta:
33 x 15 kg

Čas odvetrania:........................................... cca 5 min.
Otvorený čas:............................................ cca 15 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie B1 ..........................................cca 400 g/m2

Bezrozpúšťadlové disperzné lepidlo s veľmi nízkymi emisiami
je vhodné na lepenie:
- linolea v pásoch a dielcoch,
- korkmentu
na nasiakavých podkladoch.
Vhodné na použitie v bytových, komerčných a kancelárskych
priestoroch a nemocniciach s bežným zaťažením. Nepoužívajte
v extrémne zaťažovaných priestoroch (pod krytiny zaťažované
vysokozdvižnými a paletovými vozíkmi).
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Lepenie kobercov na nasiakavé
podklady
Skutočne systematický prístup! Pomocou viacúčelového
disperzného základného náteru Ceresit R 777 na nasiakavé
podklady alebo univerzálneho základného náteru Ceresit
R 766 na nasiakavé aj nenasiakavé podklady. Použite
samonivelizačnú čerpateľnú štandardnú vyrovnávaciu hmotu
Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID s dostatočnou pevnosťou.
Potom použite lepidlo na koberce Ceresit T 440 na lepenie
textilných podlahových krytín na nasiakavé podklady.
Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Poter očistite a naneste naň základný disperzný náter Ceresit
R 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.
Vyrovnávanie podlahy:
S použitím hmoty Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID
vytvorte rovný a hladký povrch.

Textilné podlahové krytiny

Ceresit T 440 – Veľmi pevné a rýchle
disperzné lepidlo na koberce

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID

Kladenie podlahy:
Lepidlo na koberce Ceresit T 440 je vhodné na lepenie
textilných podlahových krytín na nasiakavé podklady.
Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové
potery,
betónové
podlahy
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Sadrové
potery

Drevotrieskové dosky,
sadrokartónové dosky

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Lepenie kobercových štvorcov
Voľne kladené kobercové štvorce majú veľkú výhodu v tom,
že ak sú poškodené, je možné ich jednoducho a rýchlo
vymeniť. Základnou nevýhodou je však nízka pevnosť spoja
medzi kobercovými štvorcami a podkladom. Protišmykový
systém Ceresit s fixačným prostriedkom na zvýšenie výslednej
priľnavosti štvorcov k podkladu je jasnou voľbou. Už žiadne
kĺzanie, posunutie alebo uvoľnenie. Navyše je možné
v prípade potreby jednoducho vyberať jednotlivé štvorce
a následne ich vracať späť.

Voľne kladené kobercové štvorce

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Zdvojené podlahy a suché podlahové doskové systémy
rovnako ako cementové alebo anhydritové podklady
napenetrujte základným náterom Ceresit R 777,
príp. Ceresit R 766.

Ceresit T 425 – Fixácia na kobercové štvorce
– funkcia „suchého zipsu“

Vyrovnávanie podlahy:
V prípade nutnosti vyrovnajte existujúci nevyhovujúci podklad
vyrovnávacou hmotou Ceresit DX alebo Ceresit AS1 RAPID.

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID

Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766
Cementové
potery,
betónové
podlahy

Sadrové
potery

Potery
Drevotriesz liateho kové dosky,
asfaltu sadrokartóalebo
nové dosky
bitúmenu

Kladenie podlahy:
Valčekom naneste fixačný náter na zvýšenie priľnavosti
k podkladom a počkajte, pokým vrstva úplne nezaschne.
Následne položte kobercové štvorce voľne na podklad čo
najbližšie k sebe a zavalcujte.
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KAUČUKOVO-GUMOVÉ KRYTINY
R 710
Polyuretánové lepidlo
Na kaučukové krytiny a na lepenie v interiéri a exteriéri

Veľkosť balenia (p.j.):
10 kg

p.j. / paleta:
39 x 10 kg

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel
je vhodné na lepenie:
- kaučukovej krytiny vo forme štvorcov (napr. Norament),
- vinylových dielcov (LVT), PVC štvorcov a dosiek z kremenného vinylu,
- vonkajšej krytiny,
- betónu, keramiky, kameniny,
- polystyrénu, dreva a stavebných panelov v interiéri aj exteriéri.

Čas odvetrania: ................................................žiadny
Otvorený čas:............................................ cca 45 min.
Lehota spracovania: .................................. cca 25 min.
Možnosť zaťaženia: ..................................... po 8 hod.
Chemická odolnosť: ..................................po 7 dňoch
Spotreba:
ozubenie A2 ..........................................cca 300 g/m2
ozubenie B1 ..........................................cca 400 g/m2
ozubenie B2 ..........................................cca 600 g/m2

Hodí sa taktiež na lepenie vhodných podlahových krytín pre oblasti
s vysokým zaťažením v komerčných a priemyselných objektoch,
odolávajúcich vysokozdvižným vozíkom.

UNIVERZÁLNE LEPIDLÁ
UK 400
Univerzálne disperzné lepidlo
Na lepenie textilných a PVC/CV podlahových krytín na nasiakavé
podklady

Veľkosť balenia (p.j.):
14 kg

p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Čas odvetrania:......................................... 5 - 15 min.
Otvorený čas:........................................... cca 30 min.
Možnosť zaťaženia: .................................. po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 ..........................................cca 350 g/m2
ozubenie B1 ..........................................cca 450 g/m2
ozubenie B2 ..........................................cca 600 g/m2

Univerzálne disperzné lepidlo určené na lepenie:
- homogénnych krytín z PVC vo forme pásov a štvorcov
- CV krytín
- PVC krytín s plstenou rubovou stranou
- tkaných kobercov s textilnou rubovou stranou
na nasiakavé podklady.
Na veľmi hrubé a nepoddajné (vpichované) textilné krytiny použite
lepidlo T 440, krytiny s penovou rubovou stranou PU lepte pomocou
K 188 E.

UK 200
Univerzálne disperzné lepidlo
Na lepenie textilných, PVC a CV krytín na nasiakavé podklady

Univerzálne disperzné lepidlo určené na lepenie:
- PVC a CV podlahových krytín,
- textilných krytín s penovou rubovou stranou,
- záťažových kobercov s druhotne spevňovaným podkladom
na nasiakavé podklady.
Veľkosť balenia (p.j.):
14 kg
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p.j. / paleta:
44 x 14 kg

Čas odvetrania:........................................ cca 10 min.
Otvorený čas:................................... cca 30 - 40 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2, A3 ...............................300 – 350 g/m2
ozubenie B1, B2 ...............................400 – 550 g/m2

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Lepenie linolea na nasiakavé podklady
Linoleum je obľúbená a často žiadaná podlahová krytina,
vyžadujúca takmer dokonalý podklad a vynikajúce
podmienky pri kladení. Pri kladení podlahovej krytiny z
prírodných materiálov má zmysel používať taktiež výrobky
s nízkou úrovňou emisií – a v tomto prípade je vynikajúcou
voľbou rad Ceresit, ktorý obsahuje ekologicky šetrné výrobky.

Podlahové krytiny z linolea
(pásy a dielce)

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
V prípade potreby mechanicky upravte existujúci poter
a naneste naň disperzný základný náter Ceresit R 777 alebo
univerzálny základný náter Ceresit R 766.

Ceresit L 240 D – Disperzné lepidlo
na linoleum

Vyrovnávanie podlahy:
Nanesením vyrovnávacej hmoty Ceresit DX alebo
Ceresit DH MAXI vytvorte rovný a hladký povrch.
Kladenie podlahy:
Na lepenie pásov alebo dielcov z linolea použite lepidlo
Ceresit L 240 D.

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit DH MAXI

Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové
potery,
betonové
podlahy

Sadrové
potery

Drevotrieskové dosky,
sadrokartónové dosky
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Lepenie kaučuku na nasiakavé podklady
Kaučukové podlahové krytiny sú veľmi žiadané, pretože sú
všestranne použiteľné, šetrné k životnému prostrediu a odolné.
Kaučukové panely sa často používajú v priemyselných
oblastiach, a preto sú kladené vysoké nároky na použitý
systém lepenia. Musia byť rozmerovo stabilné, vysoko
oderuvzdorné a musia byť odolné proti odlupovaniu.
Kaučukové bezpečnostné podlahové systémy Ceresit boli
navrhnuté s ohľadom na prirodzené opotrebovanie, ktorému
sú tieto budovy vystavené. Taktiež vyhovujú súčasným
požiadavkám na bezpečnosť práce a ochranu životného
prostredia.

Kaučukové podlahové dosky s hladko
brúsenou zadnou stranou

Ceresit R 710 – Polyuretánové lepidlo

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Očistite poter a naneste naň základný disperzný náter Ceresit
R 777 alebo univerzálny základný náter Ceresit R 766.
Vyrovnávanie podlahy:
Pomocou vyrovnávacej hmoty Ceresit DH MAXI alebo
univerzálnej vyrovnávacej hmoty Ceresit DX vytvorte hladký
a rovný podklad pod podlahu.
Kladenie podlahy:
Prilepte gumové dlaždice lepidlom Ceresit R 710 na kaučukové
a PVC podlahové krytiny.

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit DH MAXI

Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové
potery,
betónové
podlahy
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Sadrové
potery

Drevotrieskové dosky,
sadrokartónové dosky

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN
UNIVERZÁLNE LEPIDLÁ
CH 50
Chemoprén Na podlahy
Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou

Veľkosť balenia (p.j.):
0,5 l
1l
4,5 l
10 l
30 l

p.j. / paleta:
840 x 0,5 l
504 x 1l
105 x 4,5 l
39 x 10 l
14 x 30l

Čas odvetrania:........................................10 - 20 min.
Otvorený čas:...........................................20 - 50 min.
Možnosť zaťaženia: ...........................................ihneď
Spotreba:
valček, štetec, A2, A3 ....................... 250 - 350 ml/m2

Rozpúšťadlové vysokokvalitné kontaktné lepidlo na lepenie:
- kaučukových krytín s hladkou brúsenou rubovou stranou,
- PVC podlahových krytín v pásoch a štvorcoch,
- linolea a korku,
- gumových a PVC soklových a schodišťových líšt a na podlepovanie
textilných krytín v spojoch
na nasiakavé aj nenasiakavé podklady.
Vhodné na lepenie na podlahy, steny a strop, s mimoriadnou okamžitou
lepiacou schopnosťou a ihneď zaťažiteľné.

LEPIDLÁ NA DREVENÉ PARKETY A LAMINÁTY
P 685 Elast Universal
Elastické lepidlo
Pre drevené podlahy

S technológiou Flextec®:

Veľkosť balenia (p.j.):

p.j. / paleta:

16 kg

32 x 16kg

Čas odvetrania:.................................................žiadny
Otvorený čas:................................... cca 30 - 45 minút
Možnosť zaťaženia: ............................ po 24 hodinách
Spotreba:
mozaikové parkety
ozubenie B3: ........................................cca 850 g/m2
vysokohranné lamelové parkety, 10 mm masívne
parkety, hotové parkety, vlysy
ozubenie B11 ..................................... cca 1050 g/m2
parkety veľkého formátu, dosky
ozubenie B15 ...................................... cca 1150 g/m2

Jednozložkové špeciálne lepidlo na lepenie parketových vlysov, drevenej
mozaiky, kantovky a lamparkiet viacvrstvových drevených parkiet, dosiek
z masívneho dreva od hrúbky 16 mm a do šírky 160 mm. Možno použiť
na nasledujúcich nasiakavých i nenasiakavých podkladoch: minerálne
potery, suché doskové systémy, drevotrieskové a OSB dosky,
samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod
drevené podlahy, prírodný kameň, keramická dlažba a terazzo.

P 675 Elast
Jednozložkové elastické lepidlo
Na viacvrstvové drevené podlahy a dubové masívne parkety

S technológiou Flextec®:

Veľkosť balenia (p.j.):
18 kg

p.j. / paleta:
32 x 18 kg

Čas odvetrania:.................................................žiadny
Otvorený čas:............................................ cca 20 min.
Možnosť zaťaženia: .................................. po 24 hod.,
...........v prípade nenasiakavých podkladov po 48 hod.
Zníženie kročajovej hlučnosti ...........................o 12 dB
Spotreba:
ozubenie B11 ...................................... cca 1100 g/m2
ozubenie B15 ......................................cca 1200 g/m2

Vhodné na nasiakavé a nenasiakavé podklady:
- minerálne potery
- suché doskové systémy, drevotrieskové (V 100) a OSB dosky
- samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné pod
drevené podlahy
- prírodný kameň, keramická dlažba a terazzo.
Elastické lepenie zmenšuje napätie v šmyku a tým dlhodobo zamedzuje
vzniku pnutia v podklade. Moderná a pre používateľa ideálna
alternatíva bežných polyuretánových lepidiel. Na lepenie masívnych
drevených podláh veľkých formátov, exotických drevín a drevenej
klátikovej dlažby použite lepidlo Ceresit P 625.
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LEPIDLÁ NA DREVENÉ PARKETY A LAMINÁTY
P 625
Polyuretánové dvojzložkové lepidlo
Na parkety a lamináty

Dvojzložkové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel je vhodné na lepenie:
- všetkých druhov drevených podláh
- drevenej klátikovej dlažby
- laminátových podláh
- LVT

Veľkosť balenia (p.j.):
12 kg

p.j. / paleta:
33 x 12 kg

Čas odvetrania:.................................................žiadny
Otvorený čas:............................................ cca 60 min.
Doba spracovania: .................................... cca 40 min.
Možnosť zaťaženia: ................................... po 24 hod.
Spotreba:
ozubenie A2 ........................................ cca 400 g/m2
ozubenie B3 ...................... cca 950, resp. 1150 g/m2
(podľa druhu materiálu)
ozubenie B15 .................................... cca 1600 g/m2

Je ho možné použiť na nasledujúcich nasiakavých aj nenasiakavých
podkladoch:
- minerálne potery
- suché doskové systémy, drevotrieskové a OSB dosky
- samonivelizačné podlahové vyrovnávacie hmoty Ceresit vhodné
pod parkety
- prírodný kameň, keramickú dlažbu a terazzo.

P 600
Syntetické lepidlo
Na mozaikové parkety, vlysy a ďalšie typy drevených parkiet

Veľkosť balenia (p.j.):
7 kg
17 kg

p.j. / paleta:
72 x 7 kg
36 x 17 kg

Lepidlo zo syntetických živíc s obsahom rozpúšťadiel je určené
na lepenie:
- vlysov
- mozaikových parket a kantovky
- exotických parkiet
- 10 mm masívnych parkiet
- viacvrstvových hotových parkiet
- drevenej klátikovej, dlažby na nasiakavých podkladoch.

Čas odvetrania:.................................................žiadny
Otvorený čas:............................................ cca 10 min.
Možnosť zaťaženia:: .................................. po 24 hod.
Hotové parketové diely: ............................. po 48 hod.
v závislosti od nasiakavosti podkladu
Spotreba:
ozubenie B3 .................................... 700 - 1000 g/m2
ozubenie B11 ...................................900 - 1200 g/m2

Povrchovo upravené celomasívne drevené podlahy aj veľkoformátové
podlahy lepte lepidlom Ceresit P 625 alebo Ceresit P 685.

Pattex Parquet & Laminate
- Na perodrážky
Lepidlo na plávajúce podlahy a dosky (lepené na perodrážky).
Vodovzdorné podľa DIN EN 204/D3, s vysokou pevnosťou,
bez rozpúšťadiel.
Na lepenie spojov na perodrážku v prípade parketových podláh
z pravého dreva aj laminátu a stenových aj stropných panelov. Spoj je
po vytvrdnutí transparentný.

Veľkosť balenia (p.j.):
750 g
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p.j.:
6 x 750 g

Báza: ................................................. polyvinylacetát
Farba:: ................biela, vytvrdnutý spoj transparentný
Hustota: .................................................. 1,09 g/cm3
Čas tuhnutia: .........................................18 - 24 hodín
Spotreba: ...................................................150 g/m2

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Lepenie drevených parkiet

Podlahové krytiny z dreveného masívu

Polyuretánové dvojzložkové lepidlo P 625,
elastické lepidlo Ceresit P 685 Elast Universal

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DX, Ceresit AS 1 RAPID

Masívne drevené podlahy sa používajú už po stáročia.
Sú obľúbené predovšetkým pre svoju stálu vysokú kvalitu
a skutočný prírodný dizajn, ktorý je možné len ťažko niečím
nahradiť. Drevené podlahy sa dobre vynímajú aj aplikujú
v rustikálnych stavbách aj v moderných bytoch a domoch.
Napr. dubová masívna parketa s hrúbkou 22 mm sa vďaka
priaznivým vlastnostiam lepidiel Ceresit ľahko kladie.
Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Mechanicky očistite betónovú podlahu, cementové a anhydritové
potery a naneste na ne viacúčelový základný náter Ceresit R 766.
V prípade nasiakavých povrchov narieďte univerzálny základný
náter Ceresit R 766 vodou v pomere 1 : 4 a rovnomerne
ho naneste valčekom z jemného materiálu. Porézne, veľmi
nasiakavé podklady môžu vyžadovať druhú vrstvu, ktorá sa
nanáša na zaschnutú prvú vrstvu. V prípade betónových podláh
a nenasiakavých podkladov narieďte Ceresit R 766 vodou
v pomere 1 : 1 a jemným valčekom naneste tenkú vrstvu.
Vyrovnávanie podlahy:
Naneste univerzálnu vyrovnávaciu hmotu Ceresit DX alebo
AS 1, samonivelizačné čerpateľné stierky s vysokou pevnosťou.

Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Kladenie podlahy:
Vyberte si z našich výrobkov na podlahy z masívneho dreva.
Zvoľte napríklad naše univerzálne tvrdé lepidlo Ceresit P 625 2C
PU alebo univerzálne elastické lepidlo Ceresit P 685 Elast.

Cementové potery, betónové podlahy
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Lepenie parkiet na podlahové dosky
Napríklad pri rekonštrukcii staršej budovy či prestavbe
podkrovia zvyčajne nezostane veľa času na vyschnutie
podkladu. Navyše je často nutné vyrovnávať veľké výškové
rozdiely a zabudovávať obslužné vedenia do štruktúry
podlahy. V týchto prípadoch tvoria nosný podklad suché
cementové alebo sadrové podlahové prvky. Výhodou je
nulová zvyšková vlhkosť a nulový čas schnutia. Navyše,
môžete na tento podklad lepiť vrstvené drevené podlahy
pomocou elastického lepidla Ceresit P 675 Elast alebo
univerzálneho lepidla Ceresit P 685 Elast. Znížite tým strihové
sily a trvale zabránite vzniku ťahového napätia v podklade.

Vrstvené drevené podlahy

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Suché cementové alebo sadrové dosky tvoria nosný podklad.
Nie sú nutné ďalšie základné nátery alebo vyrovnávanie
podkladu.
Kladenie podlahy:
Vrstvené drevené podlahy prilepte na očistený podklad
lepidlami Ceresit P 675 Elast alebo Ceresit P685 Elast
Universal, ktoré neobsahujú vodu ani rozpúšťadlá.

Ceresit P 675 Elast– Elastické lepidlo
Ceresit P 685 Elast Universal –
Elastické lepidlo

Cementové
alebo sadrové
podlahové dosky
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DTD, OSB
alebo Cetris

LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Lepenie priemyselných podláh
Podlahy v priemyselných a komerčných budovách sú vždy
vystavené vysokej záťaži. Ak očakávate vysoké alebo
dokonca extrémne zaťaženie či namáhanie, je vašou voľbou
gumová podlahová krytina. Aj tento typ podlahy však môže
dosahovať žiadané výsledky len vtedy, ak bol podklad
správne zhotovený. Systém lepenia Ceresit na gumové
podlahové krytiny v priemysle bol vyvinutý pre tieto špeciálne
požiadavky. Tvoria ho výrobky, ktoré boli prakticky skúšané
a testované, a obsahuje špeciálne polyuretánové lepidlo.
Spoľahlivé spojenie súčastí – medzi sebou aj s podkladom –
aj na betónovom podklade s vysokou zvyškovou vlhkosťou.

Gumové podlahové krytiny

Polyuretánové lepidlo Ceresit R 710

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Mechanicky očistite betónový podklad (najlepšie brúsením
alebo opieskovaním), povysávajte a ošetrite rýchloschnúcim
základným náterom Ceresit R 755 na kritické podklady a
náročné použitia. Naneste dve vrstvy kvôli izolácii povrchu
proti vysokej zvyškovej vlhkosti.
Druhú vrstvu posypte kremičitým pieskom.

Ceresit XXL XPRESS – Expresná bezprašná
cementová samonivelizačná podlahová hmota,
Ceresit DH MAXI – Cementová
samonivelizačná podlahová hmota

Kremičitý piesok

Vyrovnávanie podlahy:
Vyrovnajte podklad pomocou vyrovnávacej hmoty
Ceresit XXL XPRESS alebo DH MAXI.

Ceresit R 755 - epoxidový penetračný náter

Cementové
potery,
betónové
podlahy

Potery z liateho
asfaltu alebo
bitúmenu

Kladenie podlahy:
Na záver prilepte gumovú krytinu polyuretánovým (PU)
lepidlom Ceresit R 710.
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Lepenie vodivého PVC
Pred položením vodivej podlahy z PVC skontrolujte, či bol
podklad správne pripravený pomocou základného náteru
a vyrovnávacej hmoty. Taktiež overte, či boli vykonané
všetky povinné kontroly a či sú pripravené potrebné zásuvky
na uzemnenie zvodového odporu. Inštalácia potrebných
medených pásov prebieha podľa požiadaviek výrobcu
príslušného PVC pred samotným lepením krytiny.
Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Obrúste a povysávajte podklad a pripravte ho pomocou
disperzného základného náteru Ceresit R 777 alebo
univerzálneho základného náteru R 766 (na nasiakavé aj
nenasiakavé podklady).
Vyrovnávanie podlahy:
S použitím vyrovnávacej hmoty Ceresit DH MAXI vytvorte
rovný a hladký povrch.
Kladenie podlahy:
Použite špeciálne vodivé lepidlo Ceresit K 112 na
lepenie vodivých podlahových krytín z PVC a gumy.
Pred samotným lepením PVC inštalujte potrebné
medené pásy podľa požiadaviek výrobcu príslušného
PVC alebo podľa technického listu lepidla.

Vodivé podlahové krytiny z PVC

Ceresit K 112, vodivé lepidlo

Cementová samonivelizačná podlahová
hmota Ceresit DH MAXI

Disperzný penetračný náter Ceresit R 777
Univerzálny penetračný náter Ceresit R 766

Cementové
potery,
betónové
podlahy

36

Sadrové
potery

Drevotrieskové dosky,
sadrokartónové dosky

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

Veľkosť balenia (p.j.):
15 kg (zložka A + B)

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

p.j. / paleta:
22

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

Veľkosť balenia (p.j.):
20 kg (zložka A + B)

Spotreba: ...................................... zavisí od aplikácie

p.j. / paleta:
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CN 87
Rýchlotvrdnúci vyrovnávací poter

C40
STN EN 13 813

F7

Na hrúbku vrstvy 10 – 80 mm v jednej pracovnej operácii
Pochôdzna: ........................................... po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín po:........................... po 24 hod.
Spotreba: ........................ cca 2 kg/m2 /mm hr. vrstvy

Vhodná pri zhotovovaní podkladových podlahových konštrukcií:
- zviazaných s cementovým podkladom, hrúbky od 10 do 80 mm,
- na oddeľujúcej podložke (napr. fólia, lepenka), hrúbky
od 35 do 80 mm,
- plávajúcich na vrstve tepelnej alebo akustickej izolácie, hrúbky
od 45 do 80 mm.
Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg
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p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvoriť spád.
S Ceresit CN 87 je možné vytvoriť úžitkové podlahy alebo lepiť
na ne keramické dlažby, parkety, nanášať epoxidové nátery a stierky
alebo úžitkové podlahy zo samonivelizačných hmôt.

EPOXIDOVÉ PODLAHY
CN 76
Samonivelizačná a vyrovnavácia hmota

C40
STN EN 13 813

F7

Na hrúbku vrstvy 4 - 50 mm v jednej pracovnej operácii
Pochôdzna: ........................................... po cca 3 hod.
Kladenie podl. krytín po:........................... po 72 hod.
Spotreba: ......................cca 1,6 kg/m2 /mm hr. vrstvy

Je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne
zviazaných s podkladom. Môže sa použiť na vyrovnávanie podláh
z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva pod podlahy
z keramiky. CN 76 môže byť použitá vo výrobných halách, skladoch,
dielňach, garážach, nákladových rampách a pod.
Veľkosť balenia (p.j.):
25 kg

p.j. / paleta:
42 x 25 kg

Ceresit CF 43
Epoxidový vrchný náter
Na oblasti so zvýšeným mechanickým zaťažením

Veľkosť balenia (p.j.):
15 kg (zložka A + B)

p.j. / paleta:
22

Dvojzložkový epoxidový náter bez obsahu rozpúšťadiel Ceresit CF 43
je určený na ochranu minerálnych povrchov, ako je betón, cementové
potery, samonivelizačné hmoty a pod. v oblastiach so zvýšeným
mechanickým zaťažením. Vďaka priepustnosti vodných pár je možné
náter použiť aj v oblastiach vystavených trvalej vlhkosti, napr.
v suterénoch, kde vlhkosť podkladu nepresahuje 6 % CM. CF 43
vytvára vysokoodolnú, jednoducho čistiteľnú vrstvu a je vhodný najmä
na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách, priemyselných
budovách, skladoch a pod.
CF 43 umožňuje vytvoriť hladkú alebo protišmykovú vrstvu.

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

Veľkosť balenia (p.j.):
20 kg (zložka A + B)

Spotreba:
- hladká vrstva: ...............základný náter: 0,25 kg/m2
..................................... uzatvárací náter: 0,25 kg/m2
- protišmyková vrstva: ......základný náter: 0,30 kg/m2
..................................... kremičitý piesok: 2,50 kg/m2
..................................... uzatvárací náter: 0,50 kg/m2
Farba: ................................................ sivá RAL 7040

C50
STN EN 13 813

F16
Spotreba: ...................................... zavisí od aplikácie

p.j. / paleta:
22

39

Epoxidový náter pre garáž, pivnicu
či chodbu
Dvojzložkové epoxidové nátery sú určené na ochranu minerálnych povrchov, ako je betón, cementové potery, samonivelizačné
hmoty a pod. v oblastiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. Vytvárajú vysokoodolnú, ľahko čistiteľnú vrstvu a sú vhodné
najmä na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách,
priemyselných budovách, skladoch a pod. Náter má vynikajúcu
priľnavosť k betónu, zvyšuje chemickú a mechanickú odolnosť.

Vrchný dvojzložkový epoxidový náter
Ceresit CF 43 alebo CF 37

Technika aplikácie
Príprava podkladu:
Podklad podľa potreby obrúste, očistite a dôkladne vysajte.
Následne aplikujte bezpečnostnú, uzatváraciu a spevňovaciu
penetráciu Ceresit CF 39 so zásypom kremičitým pieskom.
Vyrovnávanie podlahy:
Pomocou vyrovnávacej hmoty Ceresit CN 76 alebo Ceresit
DH MAXI vytvorte hladký a rovný podklad.
Povrchová vrstva:
Dvojzložkový epoxidový náter Ceresit CF 43 alebo CF 37 je
určený na ochranu minerálnych povrchov v oblastiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. Vďaka priepustnosti vodných pár
je možné náter použiť aj v oblastiach vystavených trvalej vlhkosti,
napr. v suterénoch, kde vlhkosť podkladu nepresahuje 6 % CM.
CF 43/CF 37 vytvára vysokoodolnú, ľahko čistiteľnú vrstvu a je
vhodný najmä na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách, priemyselných budovách, skladoch a pod. Náter má
vynikajúcu priľnavosť k betónu, zvyšuje chemickú a mechanickú
odolnosť podkladu a vytvára estetický polomatný povrch. CF 43/
CF 37 umožňuje vytvoriť hladkú alebo protišmykovú vrstvu (použitím kremičitého piesku prisypaného do prvej vrstvy).
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Samonivelizačná podlahová hmota Ceresit
CN 76 alebo Ceresit DH MAXI

Epoxidový penetračný nater Ceresit CF 39
alebo Ceresit CF 42

Cementové potery,
betónové podlahy
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Hotel Aphrodite
Trenčianske Teplice
V minulom roku prebehla rozsiahla a náročná rekonštrukcia podláh v luxusnom hoteli
Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach.

Tento hotel, ponúka svojím zákazníkom výber zo 111 izieb. Ubytovaní
hostia môžu vďaka presklennému premosteniu, prejsť suchou nohou
priamo k vodnému a saunovému svetu kúpeľov Aphrodite, ktoré poskytujú
celú radu vodných procedúr i vodných atrakcií. Liečebné termálne pramene s teplotou 38°C majú blahodárne liečivé účinky a sú veľmi vyhľadávané.
Realizáciu vykonali odborníci z firmy JUTEX Slovakia, s.r.o., ktorá sa
zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom parkiet, meraných
kobercov, kusových kobercov, PVC krytín, plávajúcich podláh, tapiet na
stenu, interiérových dverí a záclon.
Na urýchlenie pokládky a optimálizáciu položenia bola zvolená penetrácia Ceresit R 766, ktorá sa vyznačuje vynikajúcou výdatnosťou a priľnavosťou. Nakoľko sa jedná o univerzálnu penetráciu, je určená na
nasiakavé i nenasiakavé podklady, dalo sa plne spoliehať, že aj pri tak
náročnej realizácii vyrieši akýkoľvek problém s podkladom.

42

REFERENCIE
REALIZÁCIA MATERIÁLY & TECHNOLÓGIE

Samonivelizačná stierka Ceresit DG zaistila dokonale hladký podklad pre
bezproblémové lepenie kobercov. Ceresit DG sa totiž môže aplikovať na
hrúbku vrstvy až 30mm, čo je hlavne pri rekonštrukciách, obrovská výhoda.
Nakoľko sa jedná o sadrovú nivelizačnú hmotu, eliminuje vznik prasklín a
zaisťuje rýchle schnutie. Tieto vlastnosti sú pri rekonštrukciách veľmi žiadané.
Na takto dokonale pripravený podklad už bolo veľmi jednoduché položiť
koberce s lepidlom Ceresit. Koberce boli lepené metódou za mokra lepidlom
Ceresit K 168, ktoré je práve k tomuto postupu vhodné a to vzhľadom k jeho
vysokej počiatočnej lepivosti.
Ceresit K 188 E, lepidlo s vysokou lepivou silou, bolo použité na lepenie
vinylových dielov. Toto lepidlo totiž zaistí ich silné prilepenie a podlaha znesie
všetky nároky, ktoré sú na ňu kladené.

FAKTY
Objekt: Hotel Aphrodite Palace, Rajecké Teplice
Dátum realizácie: 2018
Materiály: Chemoprén, Ceresit R 766, Ceresit R 777,
Ceresit K 188 E, Ceresit K 168, Ceresit RS 88, Ceresit DG
Výmera: 5400 m2
* Uverejnené v časopise DOMO
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Nemocnica Košice-Šaca
3000 metrov štvorcových podláh
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje
zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov. V záujme slobodnej voľby lekára je
nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice
túto možnosť využívajú.

V rámci rozsiahlej rekonštrukcie tu bola vykonaná pokládka 3000 m2
podláh renomovanou firmou STAVREM. Realizácia bola technicky veľmi
náročná. Lepenie PVC prebiehalo za plného fungovania ako na stenu,
tak aj na podlahu. Práve firma STAVREM má s pokládkou za sťažených
podmienok bohaté skúsenosti, pretože v zdravotnických zariadeniach
totiž už položili tisíce metrov PVC. Ich skúsenosti boli garantom bezchybnej
pokládky.
Ku kvalite a rýchlosti práce výrazne prispeli produkty Ceresit. Práve
z dôvodu tlaku na termín realizácie bol použitý rýchloschnúci penetračný
náter R 766 a tiež lepidlo K 188 E, ktoré má vysokú počiatočnú priľnavosť,
čo skracuje čas čakania na optimálne podmienky a urýchľuje pokládku.
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Spoločnosť STAVREM vznikla v roku 1996 a neustále úspešne rozvíja svoju
činnosť. Firma má obchodno-výrobné zameranie. Individuálny a profesionálny
prístup k jednotlivým zákazníkom spoločnosti zabezpečuje popredné postavenie
na slovenskom trhu.
Sortiment obchodnej činnosti sa skladá z vinylových podlahových krytín,
laminátových a drevených podláh, kobercov, profesionálneho náradia
a strojov pre podlahárov, profilov pre rôzne druhy podlahových krytín
a stavebnej chémie na podlahy. V záujme ucelenej ponuky konečnému
spotrebiteľovi ponúkajú aj inštalácie všetkých druhov podlahových krytín
s dopravou na miesto určenia. Prvoradým cieľom obchodnej stratégie
Stavremu je komplexné a pružné uspokojenie potrieb zákazníka. Firma
úzko spolupracuje s väčšími i menšími podlahárskymi firmami, ale aj
s projektantmi, investormi a stavebnými spoločnosťami, a je autorizovaným
a priamym distributérom renomovaných výrobcov. Predajné miesta Stavremu
sa nachádzajú v mestách Bratislava, Senec a Michalovce. Túto realizáciu
previedla pobočka Michalovce.

FAKTY
Objekt: Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Materiály: Ceresit K188 E, Ceresit K 188, Ceresit R 766
* Uverejnené v časopise DOMO
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Nová Business zóna Žilina
11 000 štvorcových metrov
Business zóna Poštovná je vsadená do lokality širšieho centra Žiliny, pri metskej časti Vlčince, a je obklopená
zeleňou. Jej plocha činí 11 tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch.

Okrem kancelárii, v ktorých môže pracovať viac než 1000 zamestnancov,
ponúka Poštovná aj 2350 metrov pre obchody a služby, ktoré budú slúžiť
ako priestor pre nákupy, stravovanie alebo posedenie u kávy. Parkovanie
je zabezpečené podzemným parkoviskom s 265 parkovacími miestami
a 80 miestami pre bicykle.

Táto budova v apríli získala prestížne ocenenie nakladateľstva Eurostav
SISIO 2020- za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo
výstavbe za leto 2018/2019.

Projekt a stavba budovy vychádzajú z konceptu modernej a udržateľnej stavby,
šetrnej k životnému prostrediu, materiálovým a energetickým zdrojom a zároveň
vytvárajúci zdravé a príjemné vnútorné prostredie. Cieľom projektu bolo postaviť
prvú administratívnu budovu kategórie A v Žiline. Táto budova bude zároveň
ako prvá v regióne dokončená v súlade s certifikátom LEED GOLD V4.

Koratex a.s. je od roku 1991 renomovaným dodávateľom podlahových
krytín, interiérových dverí a športových povrchov.
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Na realizácii podláh sa podielala firma Koratex.

V produktovom portfóliu spoločnosti Koratex sú zastúpené koberce (
kusové koberce, celoplošné koberce a kobercové štvorce), drevené
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parkety, laminátové a vinylové podlahy, linoleum, homogénne
a heterogénne PVC, interiérové dvere a športové povrchy. Koratex je
dlhoročným partnerom stavebných firiem, developerských spoločností
a projekčne-architektonických kancelárii. Zameriava sa na realizáciu
projektov v oblasti administratívných budov, polyfunkčných objektov,
bytovej výstavby, hotelov a športových zariadení.
Vedľa objektových zakázok sa maloobchodný predaj realizuje v sieti predajní
Koratex. Koratex spolupracuje s významnými európskymi výrobcami
a značkami a na pokládku podlahových krytín používa podlahové systémy
zn. Ceresit.

FAKTY
Objekt: Business zóna Poštovná, Žilina
Plocha pokládky: 8000 m2
Koberce: Desso esence,ITC master
Vinyl: Objectfloor Domestic
Materiály: Ceresit T 425, Ceresit K 188 E, Ceresit AS1 Rapid,
Ceresit R 766
* Uverejnené v časopise DOMO
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Kancelárske priestory
bratislavského Zuckermandelu
Kobercové štvorce a drevené podlahy
Na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom prebehli v lete posledné dokončovacie práce na projekte novej
štvrti Zuckermandel. Developerská spoločnosť J&T Real Estate už predala všetky byty, obsadené sú i komerčné
priestory. Pre dvoch tunajších nájomcov tu realizovala podlahy so stavebnou chémiou Ceresit bratislavská firma
VETEX Int, s.r.o..

Zuckermandel vyrástol na časti územia vtedajšej rovnomennej štvrti,
zbúranej pred pol storočím. V siedmych budovách, usporiadaných do troch
blokov, priniesli 184 bytov, 42 tisíc štvorcových metrov kancelárskej plochy,
skoro štyri tisíc štvorcových metrov obchodných priestorov, 891 podzemných
parkovacích miest a 29 státí na Žižkovej ulici. Pribudli aj nové verejné
priestory. Dominantou komplexu je nová centrála ČSOB Finančnej skupiny,
ktorá sa nasťahovala už pred rokom a ktorá zaberá zhruba polovicu
kancelárskej plochy Zuckermandelu.
Jedným zo zákazníkov pri realizácii podláh bola aj finančná skupina ČSOB.
Tu VETEX Int. položil 14 000 m2 kobercových štvorcov, u druhého z nájomcov
350 m2 podláh a 1600 m2 kobercových štvorcov. Na rýchle vyplňovanie
a vyrovnávanie nerovností povrchu výborne poslúžila podlahárom renovačná
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vyrovnávacia hmota Ceresit RS 88. Tá je jednou z najrýchlejších
a najflexibilnejších vyrovnávacích hmôt na opravy poterov.
Vzhľadom k veľkosti zakázky bola pre realizačnú firmu významným prínosom
práve jej rýchlosť. Už po jednej hodine je podlaha upravená touto
vyrovnávaciou hmotou pripravená na prevedenie ďalších krokov. Zmenou
množstva zámesovej vody sa naviac môže konzistencia hmoty upravovať
od hustej ( stabilná) až po elastickú a ľahko roztierateľnú. Výhodou je
skutočnosť, že RS 88 sa dá aplikovať v hrúbke od 1 až do 100 mm v jednej
pracovnej operácii. Vďaka svojmu zloženiu rýchlo schne a je rýchlo pripravená
na kladenie podlahových krytín. Naviac sa vyznačuje nízkym povrchovým
pnutím a vysokou konečnou pevnosťou, povedal k výberu Ing. Peter Babnič,
Key Account Manager TT Flooring zo spoločnosti Henkel Slovensko.
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Na upevnenie kobercových štvorcov bola vybraná fixácia na kobercové
štvorce Ceresit T 425 s funkciou suchého zipsu. Umožňuje jednak ľahkú
výmenu jednotlivých kobercových dielcov, ale zabraňuje aj ich posúvaniu
a kĺzaniu. Jednoduché je ju nanásať valčekom. U drevených podláh použili
pracovníci VETEX Int. na lepenie elastické lepidlo pre viacvrstvé drevené
podlahy Ceresit P 675 ELAST s technológiou Flextec. Vďaka tejto technológii
je lepidlo veľmi dobre spracovateľné, vysoko elastické neobsahuje
rozpúšťadlá a vodu a škvrny sa lepšie odstraňujú. Veľkou výhodou je
dlhodobá vynikajúca pevnosť spoja, pre väčšinu podkladov naviac nie je
nutné použiť penetráciu.

FAKTY
Objekt: komerčné priestory, Bratislava
Materiály: Ceresit RS 88, Ceresit T 425, Ceresit P 675
* Uverejnené v časopise DOMO

49

REFERENCIE
REALIZÁCIE MATERIÁLY & TECHNOLÓGIA

Pokládka podlahy na výletnej lodi
Slovenská firma JUTEX - špecialisti na pokládku podláh
Zameriavame sa na kompletné dodanie a montáž objektových, kancelárskych, bytových PVC krytín, kobercov
a laminátových podláh. Súčasťou kompletného dodania je aj odborné poradenstvo, vypracovanie projektu
a pokladačského plánu. Spolu so zákazníkom dokážeme optimálne nájsť riešenie a výber kvality materiálu,
vzhľadom k jeho potrebám. Trúfli si i na tak náročnú pokládku ako je výletná loď, ktorá jazdí po Dunaji.

Pokládka bola náročná a komplikovaná vzhľadom na konštrukciu lode. Už
len samotné odstránenie pôvodných krytín kládlo vysoké technické nároky
na pracovníkov firmy Jutex. Pre optimálnu aplikáciu exteriérových kobercov
s imitáciou dreva bolo nutné prihliadať na špecifické vlastnosti podkladov,
ale aj na podmienky, v akých loď jazdí. Práve z tohto dôvodu boli vybrané
materiály Ceresit. Po konzultácii so špecialistmi zo spoločnosti Henkel, boli
pre lepenie krytín zvolené produkty Ceresit R 710 a K 188 E. Ako penetračný
náter bol v tomto prípade jedinou voľbou Ceresit R 755.
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Dunaj je najväčšia slovenská rieka a súčasne druhá najdlhšia európska
rieka. Dĺžka toku je 2857km, z toho dĺžka toku na Slovensku je 172km.
Dunaj vzniká sútokom Bregu a Brigachu v Schwarzwalde (Čierny les) v
Nemecku, preteká južným Nemeckom, Rakúskom, Slovenskom, Maďarskom
a Srbskom. Ďalej pokračuje rumunsko-bulharskou hranicou a ústí deltou
do Čierneho mora na hraniciach s Rumunskom a Ukrajinou.
Najlepší spôsob ako poznať Dunaj a jeho prístavné mestá je absolvovať
po ňom poznávaciu plavbu. Výlet po trase z Prahy do Passau so zastávkami
v mestách Viedeň a Linz, tak môže byť ideálnym spôsobom, ako si užiť
predĺžený víkend. Plavba z Prahy do Viedne trvá necelé 2 hodiny.
FAKTY
Dátum realizácie: 2019
Plocha pokládky: cca 1000 m2
Materiály: Ceresit R 755, Ceresit R 710, Ceresit K 188 E
* Uverejnené v časopise DOMO
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Pokládka kobercov a drevených
podláh
S materiálmi Ceresit v najstaršom hoteli
vo Vysokých Tatrách
Hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici sa vrátil na hotelovú mapu, na ktorej
chýbal štvrťstoročia. V histórií mal pritom dôležité poslanie, bol prvým svojho
druhu vo Vysokých Tatrách a na dlhé roky nastavil štandardy luxusného
ubytovania v regióne. Svoje brány otvoril po rozsiahlej rekonštrukcií na konci
decembra 2018. Koberce i drevené podlahy lepili v jej priebehu podlahári
firmy Koratex so stavebnou chémiou Ceresit.
Len málo hotelov na Slovensku sa môže pýšiť tak bohatou históriou ako hotel
Lomnica. Otvorili ho v roku 1893 a v Rakúsko-Uhorsku bol prelomový. Jeho
hlavným cieľom bolo „kradnúť“ turistov z Álp. Práve maďarská šľachta
a obchodníci boli jeho prvými návštevníkmi. Budova hotelu bola unikátom nie
len preto, že bola prvá svojho druhu vo Vysokých Tatrách, ale aj konštrukciou.
Hotel sa totiž zaradil medzi najväčšie hradné budovy v Rakúsko-Uhorsku.
Služby ponúkal do počiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Dôvod
bol prozaický - za ostatnými hotelmi zaostával. Náklady na jeho renováciu
boli vysoké, pretože budova bola zaradená na zoznam kultúrnych pamiatok.
Aj preto posledných 25 rokov chátral. Všetko sa to zmenilo v roku 2014, kedy
objekt kúpil zahraničný investor. Ten tiež predstavil plán na rekonštrukciu
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hotelu. Za 7,5 milióna eur sa mal z budovy stať luxusný hotel so všetkým,
všade sa počítalo s rozšírenou kapacitou, parkoviskom, kaviarňou, wellness
aj vinotékou, zatiaľ čo v podobných prípadoch sa väčšinou rekonštrukcia
oneskorí, u hotela Lomnica dodržal investor termíny.
O architektúru hotela sa postaralo štúdio GFI na čele s architektom Pavlom
Frankom. Kompletnú rekonštrukciu podláh zabezpečila spoločnosť Koratex
Bratislava, ktorá má s materiálmi Ceresit dlhoročné skúsenosti a vsadili na
ne i v interiéroch tohto štvorhviezdičkového hotela so službami na úrovni päť
hviezdičiek.
Všetky koberce, použité na chodbách v historickej (pôvodný objekt) aj modernej
(nová prístavba) časti hotela a v 37 izbách v novej prístavbe, sú od talianskej
spoločnosti Radici a boli dodávané s potlačou na mieru. To kládlo veľké nároky
na pracovníkov firmy Koratex, ktorí museli koberce vyskladať presne podľa
vzoru. Na lepenie bolo použité veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo na
koberce Ceresit T 440. V kongresovom sále hotela Lomnica boli pomocou
špeciálnej fixácie s funkciou „suchého zipsu“ Ceresit T 425 lepené kobercové
štvorce DESSO.

REFERENCIE
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Okrem kobercov dominuje interiérom hotela drevo, drevené podlahy nájdu
hostia okrem spoločenských priestorov i v interiéroch 30 izieb v pôvodnej
historickej budove. Elastické lepidlo Ceresit P 685 použil Koratex pri lepení
masívnych parkiet a kazetových parkiet ESCO v priestoroch historickej budovy
v reštaurácií a kaviarne a i tu išlo o veľmi náročnú realizáciu. Kazetové parkety
boli po celoplošnom lepení nutné farebne zladiť s ďalšími plochami podláh,
zručnosť a skúsenosť vyžadovalo i samotné lepenie mozaiky v oboch
spoločenských priestoroch. Súčasťou historickej budovy je aj vináreň
a multifunkčné priestory s galériou, tu sa uplatnili masívne drevené podlahy
ESCO Karel IV. Tie predstavujú vrchol v ponuke podláh spoločnosti ESCO
PODLAHY a ich rustikálna podlaha sa vyznačuje veľkými povrchovými
nerovnosťami a zárezmi do plochy. I tieto podlahy lepil Korartex Bratislava
lepidlom Ceresit P 685.
Lokálne bola použitá renovačná vyrovnávacia hmota Ceresit RS 88, väčšina
podkladových plôch v interiéroch izieb, na chodbách i v spoločenských
priestoroch bola pred lepením napenetrovaná disperzným penetračným
náterom Ceresit R 777.

Hotel Lomnica je kombináciou tradície a úcty k histórií a umeniu s moderným
ubytovaním a službami na úrovni. Priamo v srdci Slovenska ponúka tradičnú
gastronómiu, komfortné izby, suity a apartmány, taktiež i priestory na rodinné,
spoločenské aj pracovné stretnutia. Podobu novo zrekonštruovaných interiérov
dokumentujú aj priložené obrázky, so súčasnou podobou hotela sa môžete
zoznámiť aj na webových stránkach www.hotellomnica.sk

FAKTY
Objekt: Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica, Slovensko
Materiály: Ceresit RS 88, Ceresit R 777, Ceresit T 440,
Ceresit T 425, Ceresit P 685
* Uverejnené v časopise DOMO
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S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!

JEDNOTKA
NA VŠETKO

LEPÍ VŠETKY
MATERIÁLY*
ZA VŠETKÝCH
PODMIENOK*
*Všetky savé a nesavé podklady: drevo, tehly, keramika,
dlaždice, kameň, kov, plasty, sklo a zrkadlo okrem PE, PP,
PTFE, akrylového skla, medi, mosadze a mäkčeného PVC.
Nevhodný na materiály trvalo ponorené do vody.

WWW.PATTEX.SK

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

DOPLNKOVÉ PRODUKTY
LAKY NA PARKETY
PP 12 Quick Fill
Roztok na prípravu škárovacieho tmelu
Na parkety a drevené podlahy

Veľkosť balenia (p.j.):
5 l, 12 l

Čas schnutia: .......................................... 10 - 15 min.
Spotreba: ............40 - 100 g/m2 podľa veľkosti škáry

Ceresit PP 12 s obsahom rozpúšťadla sa používa na prípravu
škárovacieho parketového tmelu z brúsneho prachu alebo drevenej
múčky. Je určený na zatmelenie všetkých druhov parketových
a drevených podláh a na vyplnenie škár v interiéri. V prípade drevených
podláh s rizikom bočného zlepenia hrán jednotlivých prvkov (napr.
drevená klátiková dlažba, doskové podlahy a palubovky z mäkkých
driev, kantovka a parkety na podlahovom vykurovaní) odporúčame
naniesť po zatmelení a prebrúsení základný lak Ceresit PP 20.

PP 70 Uni Protect - Jednozložkový
vrchný uretán-alkydový živicový lak
Na parketové a drevené podlahy, stupeň lesku: polomat

Veľkosť balenia (p.j.):
5 l, 10 l
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Vrchný lak Ceresit PP 70 na báze rastlinných surovín s obsahom
rozpúšťadla je určený na väčšinu parketových a drevených podláh
v interiéri. Používa sa na normálne až silne namáhané podlahy
z mäkkého, tvrdého aj exotického dreva, napr. parkety, dosky, schody,
kantovku, klátikovú dlažbu, drevené podlahy s podlahovým
vykurovaním, palubové podlahy, drevá so silným zmršťovaním
a napučiavaním (napr. buk). Je vhodný aj pre telocvične a športové haly
podľa DIN 18032, časť 2.

Čas schnutia:
základná vrstva .........................................cca 24 hod.
vrstva vrchného laku ............................... min. 24 hod.
Pochôdzny po ............................................cca 24 hod.
Konečné vytvrdnutie po: ........................ cca 10 dňoch
Spotreba:
základná vrstva: .................................. cca 130 g/m2
vrchná vrstva:..................... cca 130 g/m2 v jednej vrstve

DOPLNKOVÉ PRODUKTY
OSTATNÉ
Pattex Chemoprén Riedidlo
Pre kontaktné lepidlá Pattex Chemoprén a Ceresit Chemoprén

Báza: ...........................zmes organických rozpúšťadiel
Farba: ..................................................transparentná
Hustota:
Pattex Chemoprén riedidlo ...........................0,83 g/cm3
Pattex Chemoprén riedidlo Profi.... 0,80 +/- 0,05 g/cm3

Riedidlá sú určené na vylepšenie hustoty/roztierateľnosti týchto
kontaktných lepidiel a na čistenie náradia prichádzajúceho do styku
s lepidlom. Slúžia taktiež na odstránenie hrubo nanesených, prípadne
zaschnutých vrstiev lepidla Chemoprén. Pri zmiešaní s lepidlom
Chemoprén v pomere 2 : 1 sa používa ako základný náter – penetrácia
na veľmi nasiakavých podkladoch pred lepením lepidlami Chemoprén.
Pattex Chemoprén Riedidlá je nutné používať iba na čistenie a riedenie
produktov Chemoprén.
Veľkosť balenia:
p.j.:
Pattex Chemoprén riedidlo Profi
1l
12 x 1 l
Pattex Chemoprén riedidlo
250 ml
12 x 250 ml
1l
6 x 1l

Pattex Chemoprén Riedidlá PROFI je nutné používať iba na čistenie
a riedenie produktov Chemoprén PROFI.

Pattex Parket tmel
Tesniaci tmel

dub

Na parketové medzery
borovica/breza

buk/jaseň

Otvorený čas:...........................................10 - 20 min.
Možnosť brúsiť a lakovať: ...................po 18 - 24 hod.
Spotreba:
veľkosť škár 10 x 10 mm ..........................100 ml/bm
veľkosť škár 10 x 15 mm ..........................150 ml/bm
Farba: ........................................7 farebných odtieňov

do medzier a pod parkety

Veľkosť balenia:
300/310 ml

p.j. :
12 x 300/310 ml

Špeciálny tesniaci tmel na báze polyakrylátu
na drevené parkety, laminátové podlahy, obloženie
stien a drevené konštrukcie s malou rozpínavosťou,
trvale elastický. Slúži na vypĺňanie škár medzi
jednotlivými parketami, na utesnenie škár v oblasti
prechodov (napr. medzi lištou a stenou) a dverných
stupňov (napr. medzi zárubňou a prahom).
Farebné odtiene:
kartuša 300 ml: dub, borovica/breza, buk/jaseň,
tmavá čerešňa/buk, čerešňa/svetlý buk
kartuša 310 ml: tmavý dub, mahagón

tmavá čerešňa/buk

čerešňa/svetlý buk

tmavý dub

mahagón

Pattex One For All
Extrémne silné montážne lepidlo na FLEXTEC® polymérovej báze
s počiatočnou priľnavosťou až 350 kg/m2

Veľkosť balenia:
High tack: 440 g
Crystal: 290 g

p.j.:
12 x 440 g
12 x 290 g

Extrémne rýchle – drží okamžite aj ťažké predmety a použiteľné aj
na vlhký podklad.
Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiakavých materiálov,
ako sú tehla, keramika, betón, drevovláknité a drevotrieskové dosky,
sadrokartón, preglejka, prírodný kameň (hrúbka min. 10 mm), MDF,
drevo, kov, tvrdené PVC, polystyrén, sklo, plasty, lakované povrchy,
zrkadlá.
Ďalej je možné použiť na vyplnenie škár v kovových aj drevených
konštrukciách, ventiláciách a klimatizáciách, kde nie je vyžadovaný
pohyb spoja.
Pattex ONE FOR ALL je možné nanášať aj na vlhké podklady.
V prípade prírodného kameňa, plastov a povrchovo upravených
materiálov odporúčame vykonať test lepenia.

High tack:
Báza: ............................................ polymér FLEXTEC®
Farba: ............................................................... biela
Hustota: .................................................. 1,65 g/cm3
Aplikačná teplota: ....................... od +5 °C do +40 °C
Otvorený čas: ......................................... cca 15 minút
Čas tuhnutia: ...................................24 hodín (2 mm)
Konečná pevnosť: .................................. 23,5 kg/cm2
Teplotná odolnosť: ..................... od -30 °C do +80 °C
Spotreba: .............................................cca 300 g/m2
Crystal:
Báza: ............................................polymér FLEXTEC®
Farba: ..................................................transparentná
Hustota: .................................................. 1,04 g/cm3
Aplikačná teplota: ....................... od +5 °C do +40 °C
Otvorený čas: ......................................... cca 15 minút
Čas tuhnutia: ...................................24 hodín (2 mm)
Konečná pevnosť: ..................................... 50 kg/cm2
Teplotná odolnosť: ..................... od -30 °C do +70 °C
Spotreba: .............................................cca 300 g/m2
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DOPLNKOVÉ PRODUKTY
OSTATNÉ
Ceresit FT 101
Lepiaci tmel na všetky materiály
Lepí, tmelí, vypĺňa
(dokonca aj pod vodou!)

Farba: .............................. šedá, biela, transparentná
Čas vytvrdnutia: ........................ cca 2,5 mm/24 hod.
Teplotná odolnosť: ......................... -40 °C až +80 °C
Tvrdosť (Shore A): ............................................... 40
Max. rozťažnosť: ....................................... cca 300 %

a starnutiu

Veľkosť balenia:
280 ml

p.j.:
12 x 280 ml

Ceresit FT 101 je viacúčelový, jednozložkový, elastický lepiaci tmel
určený na použitie v interiéri aj exteriéri, založený na technológii
FLEXTEC®.
FLEXTEC® polymér je špeciálne určený na tmelenie aj lepenie. Vhodný
na všetky druhy škár vrátane dilatačných, vyplňovanie dutín a spojov vo
všetkých materiáloch a za každého počasia. Na použitie na široké
spektrum materiálov.

Ceresit CS 7
Akrylátový tmel
Na vyplnenie škár a prasklín v interiéri aj exteriéri

Veľkosť balenia:
280 ml

p.j.:
20 x 280 ml

Farba: ............................................................... biela
Čas vytvrdnutia: ......................... cca 1 mm / 48 hod.
Šírka škáry: ........................................od 5 do 30 mm
Výdatnosť: ........................ cca 15 m pri škáre 5x5 mm

Akrylátový tmel Ceresit CS 7 je jednozložková spojovacia výplň na
báze akrylátovej disperznej hmoty určená na tmelenie a vyplňovanie
škár a prasklín v murive, omietkach, dreve. Je určený na vyplňovanie
škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je
vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka
(ostenia, rámy, parapety, lemovacie lišty a pod.) a murivom alebo
omietkou.

Ceresit CS 11
Akrylátový tmel
Na vyplnenie škár a prasklín v interiéri aj exteriéri

Veľkosť balenia:
300 ml
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p.j.:
12 x 300 ml

Akrylátový tmel Ceresit CS 11 je jednozložková spojovacia výplň na
báze akrylátovej disperznej hmoty určená na tmelenie a vyplňovanie
škár a prasklín v murive, omietkach, dreve. Je určený na vyplňovanie
škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je
vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka
(ostenia, rámy, parapety, lemovacie lišty a pod.) a murivom alebo
omietkou.

Farba: .............................................................. biela
Čas vytvrdnutia: ......................... cca 1 mm / 48 hod.
Výdatnosť: ........................ cca 15 m pri škáre 5x5 mm

DOPLNKOVÉ PRODUKTY
OSTATNÉ
Ceresit CS 25
Sanitárny silikón
Na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbou
v interiéri aj exteriéri

Farba: ........... 40 farebných odtieňov + transparentný
Čas vytvrdnutia: .......................... cca 3 mm / 24 hod.
Výdatnosť:......................... cca 15 m pri škáre 6x6 mm

Vodeodolný sanitárny silikón chranený proti plesniam, vo farbách
prispôsobených škarovacím hmotám Ceresit. Odolný proti vonkajším
vplyvom a UV žiareniu. Odoláva starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu,
blednutiu a vode. Je určený na vypĺňanie dilatačných a spojovacích škár
medzi keramickými obkladmi a dlažbou v rohoch alebo v styku stien,
podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej
oblasti. Pre interiér a exteriér.
Veľkosť balenia:
280 ml

p.j.:
12 x 280 ml

Transparentní
01 Bílá
03 Carrara
04 Silver
07 Šedá
10 Manhattan
12 Cementgrey
13 Anthracite
14 Platinum
16 Graphite
18 Coal
22 Melba
25 Sahara
28 Cream
31 Rosa
37 Chili
39 Pergamon
40 Jasmine
41 Natura
43 Bahama
44 Toffi
46 Caramel
47 Siena
49 Clinker
52 Cocoa
55 Terra
58 Chocolate
59 Brown
64 Mint
67 Kiwi
70 Amazon
79 Crocus
80 Sky
88 Ocean
90 Lila
102 Marble White
111 Iron Grey
145 Almondtree Brown
191 Night Glow
195 Ice Glow
199 Luminous Light
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DOPLNKOVÉ PRODUKTY
OSTATNÉ
Ceresit TS 61 a TS 62, WhiteTeq
Montážne polyuretánové peny
Trubičková - TS 61, WhiteTeq straw, pištoľová - TS 62

Jednozložkové montážne polyuretánové peny Ceresit TS 61 a TS 62
sú určené na montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín,
utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách atď. Pištoľová pena
TS 62 navyše disponuje nízkoexpanznými parametrami.
Veľkosť balenia:
TS 61:
500 ml
750 ml
TS 62:
750 ml
WhiteTeq: 750 ml

p.j.:
12 x 500 ml
12 x 750 ml
12 x 750 ml
12 x 750 ml

TS 61, TS 62:
Nelepivosť povrchu: ............................ po cca 15 min.
Možnosť rezania:................................ po cca 60 min.
Čas vytvrdnutia: .................................. po 12 - 24 hod.
WhiteTeq:
Nelepivosť povrchu: .........................po cca 6 - 10 min.
Tepelná odolnosť vytvrdnutej peny - 40 °C až +90 °C,
.........................................krátkodobo až do +120 ° C
Čas vytvrdnutia: ..................................po 35 - 70 min.

WhiteTeq predstavuje novú generáciu bielej polymérovej peny na báze
purifikovaných a koncentrovaných zložiek. Pena je dostupná v pištoľovej
aj trubičkovej verzii.

Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360°
Pohlcovač nadmernej vlhkosti a zápachu
Ideálny pre miestnosti s rozlohou až 20 m2
Nový systém pohlcovania vlhkosti optimalizuje nadmernú vzdušnú
vlhkosť prostredníctvom 360° cirkulácie vzduchu. Zaisťuje tak vysoký
účinok pohlcovania vlhkosti a neutralizáciu pachu. Systém AERO 360°
funguje na fyzikálnom princípe – čím väčší je kontakt tablety so
vzduchom, tým väčší je jej absorpčný účinok. Aerodynamický tvar
prístroja má unikátny 360° vzdušný otvor na prúdenie vzduchu, ktorý
umožňuje cirkuláciu vzduchu okolo a cez tabletu. Ultraabsorpčné
tablety majú členitý tvar, vďaka ktorému je kontaktná plocha tablety so
vzduchom väčšia, čím sa zvyšuje účinnosť pohlcovania. To vedie
k nárastu účinnosti až o 40 %*.
*v porovnaní so štandardným systémom Henkel
Veľkosť balenia: p.j.:
Prístroj: 450 g
(s 1 absorpčnou tabletou) 6 x 450 g
Náhradné tablety:
2 x 450 g
12 x (2 x 450 g)

Anti-Crack
Armovacie sklené vlákna
Prísada do samonivelizačných hmôt na vystuženie
samonivelizačných hmôt, omietok a mált
Vlákna majú optimalizovanú špeciálnu povrchovú úpravu zaručujúcu
odolnosť vlákna proti oderu pri zachovaní jeho ľahkého zapracovania
počas miešania betónovej zmesi. Majú nízku objemovú hmotnosť,
a preto je ich výstužový efekt vysoký aj pri nízkych hmotnostných
dávkach v porovnaní s oceľovou výstužou.

Veľkosť balenia (p.j.): p.j. / paleta:
100 x 250 g
9 x 100 x 250 g
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Trvanlivosť tablety AERO 360° v miestnosti s rozlohou
20 m2 (50 m3) až 3 mesiace (v závislosti od relatívnej
vzdušnej vlhkosti a teploty v miestnosti).

DOPLNKOVÉ PRODUKTY
OSTATNÉ
TE 161
nádoba na miešanie
Praktická plastová nádoba na miešanie stierkových hmôt Ceresit.

TE 163
nádoba na odmeranie vody
Praktická plastová nádoba na presné odmeriavanie vody (s ryskami)
na miešanie stierkových hmôt Ceresit.

Textilný valček na vodný lak
Textilný valček (polyester) na vodný lak, šírka 25 cm, so zostrihnutým
okrajom a modrým prúžkom.
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DOPLNKOVÉ PRODUKTY
OSTATNÉ
Velúrový valček
Kvalitný velúrový valček so šírkou 25 cm, určený na nanášanie olejov
a rozpúšťadlových lakov.
Farba béžová.

Montérky Ceresit s trakmi
Praktické kvalitné bavlnené montérky s trakmi.

Materiál: ................................................100% bavlna
Farba: .......................................................... magenta
Veľkosť: ............................................. 54, 56, 58, 59

Montérky Ceresit bez trakov
Moderné, veľmi odolné a praktické bavlnené montérky bez trakov
v šedo-čiernej farbe a so špeciálnymi kapsami na kolenačky.
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Materiál: ................................................100% bavlna
Farba: .......................................................šedo-čierna
Veľkosť: ............................................. 52, 54, 56, 58

TABUĽKY POUŽITIA

TABUĽKY POUŽITIA
PRÍPRAVA PODKLADU PENETRÁCIAMI, SAMONIVELIZAČNÝMI, VYROVNÁVACÍMI A STIERKOVÝMI HMOTAMI

Keram. dlažba
terazzo a kamenná
podlaha
odmastením
brúsením
povysávaním

Epoxid., polyester. živicové
vrstvy
opieskovaním
alebo odfrézovaním
povysávaním

odmastením
brúsením
povysávaním

Q

Q

Q

Q

q

q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

80 - 150

EC 1 R PLUS

Q

Q

Q

Q

Q

Q

300 / 1 náter

EC 1 R PLUS

Q

Q

Q

Q

Q

Q

30 - 150

EC 1 PLUS

Q

Q

Q

100 - 300

Q

100 - 300

Q

300 / 1 náter

Podklad

Cementový
poter

Anhydritový
poter

Betón
a liaty cement

Liaty asfaltový
poter

Valcovaný za
tepla asfaltový
jemný betón

Magnezitový
a xylolitový poter

Drevené
palubovky

V100 drevotrieskové
dosky

Sadrové suché
potery

Príprava
podkladu

pozametaním
povysávaním

brúsením
pozametaním
povysávaním

opieskovaním
alebo odfrézovaním
povysávaním

povysávaním

povysávaním

opieskovaním
alebo odfrézovaním
povysávaním

brúsením
povysávaním

povysávaním

povysávaním

Q

Q

Q

Q

Q

q

Q

q

Q

Q

q

R 740 - špeciálny polyuretánový
rýchloschnúci základný náter

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R 755 - epoxidový základný náter,
vlhkostná uzávera

Q

Q

Q

Q

Q

Q

R 766 - univerzálny základný náter

Q

Q

Q

q

q

q

R 777 - disperzný penetračný náter

Q

Q

q

Ceresit CT 19 SuperGrip - penetrácia
na kritické podklady

Q

q

Q

q

q

q

CF 39 - Epoxidový penetračný náter

Q

Q

Q

Q

Q

Q

CF 42 - Epoxidový penetračný náter

Q

q

AS 1 Rapid - anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota, 1 - 20 mm

Q

Q

DA - cementová samonivelizačná
podlahová hmota, 1 - 10 mm

Q

DH MAXI - cementová samonivelizačná
podlahová hmota, 3 - 30 mm

Q

DG - anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota, 3 - 30 mm

Odporúčané
produkty Ceresit

Kovy

Izolačné podložky

Vhodné
pod parkety

Pomer miešania
cementových stierkových hmôt
konzistencia

voda
1/25 kg
suchej zmesi

Spotreba
(približné hodnoty)
EMICODE
g/m2

kg/m2/mm
hrúbky vrstvy

Oprava trhlín a škár
Ceresit FT 101
Lepiaci tmel na všetky materiály

q

podľa potreby

Vyplňovanie, pristierkovanie
RS 88
renovačná vyrovnávacia hmota 1 - 100 mm

stabilná
pre nastierkovanie

5,5
6 - 6,5

1,5

EC 1 R PLUS

Základný náter – Penetrácia

Q

q

q
Q

Q

Q

q

Q

Q

Q

500 / 1 náter

Plošné stierkovanie
Q

Q

do 10 mm

q

do 3 mm

Q

q

len s pridaním vlákna

q

len s pridaním vlákna

Q

Q

Q

Q*

Q
Q

Q

Q

Q

Q

DC - anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota, 1 - 10 mm

Q

Q

Q

DL - anhydritová samonivelizačná
podlahová hmota, 2 - 15 mm

Q

Q

Q

DX - cementová samonivelizačná
podlahová hmota, 0,5 - 10 mm

Q

Q

Q

XXL XPRESS - bezprašná cementová samonivelizačná podlahová hmota, 0,5 - 20 mm

Q

Q

Q

Ceresit CN 87 - rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota, 10 - 80 mm

Q

q

Q

Ceresit CN 76 - samonivelizačná podlahová
hmota, 4 - 50 mm

Q

Q

Q

do 5 mm

do 5 mm

do 5 mm

q

q

q

Q

do 5 mm

Q

do 10 mm

q

do 3 mm

Q

q

q

len s pridaním vlákna

q

len s pridaním vlákna

Q

q
q

q

Q

Q

Q

Q

q

q

do 5 mm

do 5 mm

do 5 mm

4,5 - 5

ozubenie R2

1,6

samonivelizačná

6

ozubenie R2

1,5

EC 1 R PLUS

Q

Q

Q

samonivelizačná

5 - 5,5

ozubenie R2

1,75

Q

Q

Q*

samonivelizačná

6

ozubenie R2

1,5

Q

Q

Q*

samonivelizačná

5

ozubenie R2

1,5

EC 1 R PLUS

samonivelizačná

6

ozubenie R2

1,5

EC 1

Q
q

samonivelizačná

Q

Q

Q

samonivelizačná

6

ozubenie R2

1,5

Q

Q

Q

samonivelizačná

5,5 - 6

ozubenie R2

1,5

Q

Q

Q

Q

plastická

1,75 - 2

ozubenie R2

2,0

q

Q

Q

Q

plastická

3 - 3,6

ozubenie R2

2,0

EC 1 R

Q odporúčame q alternatívne použitie
* s elastickými lepidlami
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TABUĽKY POUŽITIA
LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN

Krytiny

Textilné podlahové krytiny

Vpichované

Elastické podlahové krytiny

Všívané s rubom

Odporúčané
produkty Ceresit
normálne nepoddajné latexovaným

textilným

penovým
latex.

ťažká
penovým povrch.
PU
vrstva PVC

Tkané

Kobercové
štvorce

Prírodné
tkaniny
kokos/
Sisal

PVC a CV krytiny

Tvrdé
vinylové vinylové
dielce z
dielce
(LVT) kremičitých
pieskov

PVC
homogénne
latexované /hetero- na jute/
polyestri
génne

PVC
na
penovom
PVC

Q

Q

Q

Q

Q

Q

q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Ostatné

Kaučukové krytiny
Polyolefínové
krytiny

Linoleum

hladká brúsená
rubová strana
pásy

dielce

Spotreba g/m2 (približné hodnoty) zubovej stierky

Korok

rubová
vrstva
prírodná

rubová
vrstva
kašírovaná
PVC

Soklové
profilové
lišty

Podlahová
krytina
na stenách

EMICODE
A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

Valček

Disperzné lepidlá
K 168
lepidlo na PVC

Q

q

q

Q

Q

q

q

K 188
disperzné lepidlo na PVC/CV
K 188 E
disperzné lepidlo extra

Q

K 188 S
disperzné lepidlo na PVC/CV

Q

K 198
disperzné lepidlo na PVC/CV

Q

Q

Q

300 - 400

Q

Q

do hr.2,5mm

q

Q

do hr.2,5mm

q
Q

L 240 D
disperzné lepidlo na linoleum

Q
Q

T 440
disperzné lepidlo na koberce

Q

Q

Q

Q

UK 200
univerzálne disperzné lepidlo

q

q

q

Q

UK 400
univerzálne disperzné lepidlo

Q

q

q

Q

Q

q

q

q

q

q

q

q

N

N

260

330

360

280

300

300

330

300

350

Q

350

Q

q

250

EC 1

350

Q

Q

Q

280 - 300

Q

Q

Q

350

q

q

q

N

N

N

280 - 300

400

EC 1 PLUS

220

200

EC 1
EC 1 PLUS

150

200
450

EC 1 R PLUS
EC 1 PLUS

450

650

EC 1 PLUS

400 - 550

400 - 550

EC 1 R PLUS

450

650

EC 1 PLUS

Kontaktné lepidlá
CH 50
Chemoprén Na podlahy

q

q

q

q

q

q

N

N

N

Q

Q

q

Q

Q

250 - 350

250 - 350

250 - 350

Lepidla z reakčných živíc
R 710
polyuretánové lepidlo

N

N

300

400

600

EC 1 R PLUS

Fixácia
T 425 - fixácia na kobercové štvorce
– funkcia „suchého zipsu“
Q odporúčame
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q alternatívne použitie

Q

50 - 100

EC 1 PLUS

N lepenie možné, ale technicky náročné
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TABUĽKY POUŽITIA
LEPENIE ELEKTROSTATICKY VODIVÝCH A ANTISTATICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTÍN
Textilné podlahové krytiny, antistatické alebo
vodivé

Krytiny

Odporúčané
produkty Ceresit

Pásy

Podlahové krytiny
z PVC, vodivé

Podlahové krytiny
z linolea, vodivé

Kaučukové podlahové krytiny s hladkou
brúsenou zadnou stranou, vodivé

Dielce

Pásy

Kaučukové podlahové
krytiny s čapíkovou
zadnou stranou,
vodivé

Zvodový odpor
(Ohm)
podľa EN 13415

Spotreba g/m2 (približné hodnoty) zubovej stierky
EMICODE

Dielce

S1

S2

A2 / A3

B1

B2

B3

Valček

Vodivé lepidlá
K 112
PVC - lepidlo

Q

Q

do hr.2,5mm

Q

≤ 3 x 105

do hr.2,5mm

300 - 350

EC 1

Q odporúčame

Parketové laky
Zaťaženie povrchu

ROZPÚŠŤADLOVÉ
LAKY

Odporúčané
produkty Ceresit

PP 70
uretán-alkydový (základný aj vrchný) lak

Q odporúčame

Balenie

5l
10 l

Stupeň lesku

polomat
polomat

q alternatívne použitie/odporúčame skúšobné nanesenie, poprípade konzultáciu s nami

normálne/stredné

Druh parkiet/drevených podláh

silné/veľmi silné

extrémne

obývacie izby
spálne

školské priestory
kancelárie, vestibuly

reštaurácie
verejné priestory
športové haly

2 vrstvy
(vrátane základnej)

2 vrstvy
(vrátane základnej)

2 vrstvy
(vrátane základnej)

Celková spotreba
g/m2 *2

min. 260g/m2
max. 300g/m2

vlysy
a remene

mozaikové
parkety

kantovka

schody

sanácia starých
brúsených drevených podláh
a Fertigparkett *3

Q

Q

Q

Q

q
*5

Použitie na vodné
podlahové
vykurovanie *4

Q

Vhodné pre
telocvične
a športové haly

Povrchové efekty
dub, buk, javor
(zvýrazňuje kresbu dreva)

Odporúčané náradie

Q

áno
(robí tmavšie)

mohérový, velúrový
valček

podľa DIN 18032

3 nevhodné použitie

*1 Možné použitie vrchného laku ako základného laku. Spotreba cca 100 g/m2 podľa nasiakavosti dreva. *4 V prípade iných alebo problémových podlahových vykurovacích systémov odporúčame konzultáciu s nami.
*2 Celková spotreba je závislá od nasiakavosti a druhu dreva.
*5 – Pri sanácii drevených podláh lakovaných lakmi na vodnej báze zbrúsiť kompletne na drevo.
*3 Odporúčame naniesť dopredu skúšobný náter a posúdiť jeho priľnavosť a zmenu zafarbenia dreva.
– Pri sanácii drevených podláh lakovaných Ceresitom PP 70 možno vykonať iba medzibrus brúsnou mriežkou so zrnitosťou 100 – 120
Nešpachtľovať základnú vrstvu v prípade nasiakavých driev.

OZUBENIA STIEROK
Prosíme, informujte sa o výrobkoch v našich technických listoch a zoznámte sa s bezpečnostnými údajmi na etiketách
alebo sa spojte s našimi obchodno-technickými zástupcami.

S1

S2

hĺbka medzery medzi zubmi: 2,55 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,80 mm
šírka hlavy zubu:
0,10 mm
hĺbka medzery medzi zubmi: 3,35 mm
šírka medzery medzi zubmi: 4,20 mm
šírka hlavy zubu:
0,10 mm

A0

A1
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hĺbka medzery medzi zubmi: 1,10 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,50 mm
šírka hlavy zubu:
0,50 mm

A2

A3

hĺbka medzery medzi zubmi: 1,40 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,70 mm
šírka hlavy zubu:
1,30 mm
hĺbka medzery medzi zubmi: 1,50 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,60 mm
šírka hlavy zubu:
0,40 mm

B2

B3

hĺbka medzery medzi zubmi: 2,55 mm
šírka medzery medzi zubmi: 3,00 mm
šírka hlavy zubu:
2,00 mm
hĺbka medzery medzi zubmi: 3,25 mm
šírka medzery medzi zubmi: 3,70 mm
šírka hlavy zubu:
3,30 mm

B 15

B 17

hĺbka medzery medzi zubmi: 6,30 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,60 mm
šírka hlavy zubu:
6,90 mm
hĺbka medzery medzi zubmi: 9,85 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,60 mm
šírka hlavy zubu:
3,90 mm

A4

hĺbka medzery medzi zubmi: 0,75 mm
šírka medzery medzi zubmi: 1,10 mm
šírka hlavy zubu:
0,40 mm

B5

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,15 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,70 mm
šírka hlavy zubu:
14,30 mm

R1

hĺbka medzery medzi zubmi: 3,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 4,00 mm
šírka hlavy zubu:
1,50 mm

B1

hĺbka medzery medzi zubmi: 2,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 2,40 mm
šírka hlavy zubu:
2,60 mm

B 11

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,10 mm
šírka hlavy zubu:
7,90 mm

R2

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 4,00 mm
šírka hlavy zubu:
2,00 mm
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TABUĽKY POUŽITIA
PARKETOVÉ LEPIDLÁ
Metóda kladenia
Druh parkiet

P 600

P 625

"
!
"
!

!
!
!
!
!
!

P 675

P 685

Jednovrstvové masívne parkety bez úpravy
22 mm masívne parkety a vlysy
mozaikové parkety
kantovka
10 mm masívne parkety, dub, 250 x 50 mm
drevená klátiková dlažba
ostatné formáty a ďalšie dreviny (vr. exotických)

! dub

!
!
!
!
"

Jednovrstvové upravené parkety
"
"
"

"

!
!
!

"
"

"
!

!
!

!
!

"
"
"

"
"
"
"

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!

!
!

malé formáty a mozaika
malé formáty exotické drevo
formáty paluboviek od 1200 mm

Dvojvrstvové upravené parkety
hotové parketové dielce do 600 mm
hotové parketové dielce od 600 mm

Trojvrstvové upravené parkety
hotové parketové dielce hr. <13 mm, do 1200 mm
hotové parketové dielce hr. <13 mm, od 1200 mm
hotové parketové dielce hr. >13 mm, do 600 mm
hotové parketové dielce hr. >13 mm, od 600 mm

Viacvrstvové neupravené parkety
dvojvrstvové
intarzované

Laminát

!

! odporúčame

" alternatívne použitie

Spotreba lepidiel
Lepidlo

P 600

P 625

P 675

P 685

Druh parkiet

Ozubená stierka
spotreba g/m2

Ozubená stierka
spotreba g/m2

Ozubená stierka
spotreba g/m2

Ozubená stierka
spotreba g/m2

Mozaikové parkety

B3
700 - 1000

B3
cca 950

B 11
900 - 1200

B 3: cca 950
B3
cca 1150

Drevená klátiková dlažba

B 11
900 - 1200

B3
cca 1150

Laminát

—
—

B 15: cca 1600
B 17: 1200-1600

Kantovka,
parketové vlysy,
10 mm masívne parkety,
hotové parketové diely

70

B3
cca 850
B 11
cca 1100
B 15
cca 1200

B3

hĺbka medzery medzi zubmi: 3,25 mm
šírka medzery medzi zubmi: 3,70 mm
šírka hlavy zubu:
3,30 mm

B 11

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,00 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,10 mm
šírka hlavy zubu:
7,90 mm

B5

hĺbka medzery medzi zubmi: 5,15 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,70 mm
šírka hlavy zubu:
14,30 mm

B 15

hĺbka medzery medzi zubmi: 6,30 mm
šírka medzery medzi zubmi: 5,60 mm
šírka hlavy zubu:
6,90 mm

B 3: cca 850
B 11
cca 1050
B 15: cca 1150

B 17

hĺbka medzery medzi zubmi: 9,85 mm
šírka medzery medzi zubmi: 6,60 mm
šírka hlavy zubu:
3,90 mm

NÁVOD NA POUŽITIE
NAŠE ODPORÚČANIA PRE SPRACOVANIE

Čerpadlom

Zubovou stierkou
(v prípade lepidiel)

Špachtľou (v prípade
materiálov na vyrovnanie
a vyhladenie povrchu)

Valčekom

Špeciálnou zubovou
stierkou – rakľou,
v prípade samonivelizačných stierok

Štetcom

Špachtľou

Striekaním

Vhodné na podlahové
vykurovanie

Vhodné pod
kolieskové stoličky

Dbajte na primerané
vetranie

Dbajte na bezpečnosť
osôb

Dbajte na bezpečnosť
osôb a majetku

Dbajte na bezpečnosť
budov a majetku

Flextec Inside

Turbo Inside

Znížená prašnosť

Otvorený čas je uvádzaný za normálnych klimatických podmienok (23 °C a 55 % relatívnej vlhkosti vzduchu). V pracovných
podmienkach môžu byť tieto hodnoty značne odlišné. Spotreba vo veľkej miere závisí od kvality podkladu a spôsobu nanášania.
Uvedené hodnoty sú preto iba orientačné. Pri práci s výrobkom berte do úvahy aj technický list výrobku a údaje na obale.

EMICODE
Na základe veľmi prísne definovaných skúšobných metód asociácie GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und bauprodukte e.V.) a klasifikačných kritérií sú podlahové krytiny, lepidlá a ďalšie stavebné
produkty rozdelené do 3 emisných tried vyjadrených registrovanou ochrannou známkou EMICODE®:
EMICODE® EC2*
EMICODE® EC1*
EMICODE® EC1PLUS*

produkt s nízkymi emisiami
produkt s veľmi nízkymi emisiami
produkt s maximálne zníženými emisiami

*alebo EMICODE® EC1PLUS R až EC2 R, kde písmeno „R“ znamená „ regulovaný“, t. j. produkt
vyžadujúci dodržiavanie pokynov pre bezpečné zaobchádzanie.
Bližšie informácie na www.emicode.com.
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Špecialista pre vaše podlahy
Technické a projektové poradenstvo:
Peter Babnič
tel.: +421 905 648 474
e-mail: peter.babnic@henkel.com
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tel: +421 233 316 413
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e-mail: elena.matejovova@henkel.com

Autorizovaný predajca:

Vydané k 1.3.2020

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 333 19 111
www.ceresit.sk
e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov

