Spárovací hmoty a silikony
– čistá koupelna bez plísní
CE 40 AQUASTATIC
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Flexibilní spárovací hmota s hydrofóbním efektem,
pro šířku spáry do 8 mm
• pro všechny druhy obkladů a dlažeb
• pro interiér i exteriér
• na kritické podklady
• pro podlahové vytápění
• vhodná pro koupelny a kuchyně
Balení: 2kg; 5 kg plast. nádoba
Spotřeba: 0,4-0,7 kg/m2 v závislosti na šířce spáry a velikosti obkladu
29 barevných odstínů sladěných s barvou sanitárních silikonů

v

CE 43 GRAND‘ELIT
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Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou
odolností, pro šířku spáry do 20 mm
• pro plochy vystavené vysokému mechanickému a chemickému zatížení
• na kritické podklady, vyztužená mikrovláknem
• pro podlahové vytápění
• ideální na balkóny a terasy
Balení: 5 kg plast. nádoba, 25 kg papírový pytel
Spotřeba: 0,6-1,2 kg/m2 v závislosti na šířce spáry a velikosti obkladu
11 barevných odstínů sladěných s barvou sanitárních silikonů

v
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CS 25 SANITARY
Silikonový těsnicí tmel pro vyplnění dilatačních spár
v sanitární oblasti
• pro vyplňování spár v sanitární oblasti, mezi sanitární keramikou
a obklady, atp.
• pro interiér i exteriér
• univerzální použití
Balení: 280 ml kartuše
Spotřeba: 1 kartuše na cca 15 bm při šířce spáry 6mm
29 barevných odstínů sladěných s barvou spárovacích hmot
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu
a připojené informace o přípravku.

Systém Ceresit MicroProtect:
Je vysoce účinný proti plísním, nečistotám
a vlhkosti.

Každodenní používání koupelny, a z toho vyplývající
zvýšená vlhkost prostředí, vytváří příznivé podmínky pro
tvorbu plísní.
Nový systém Ceresit MicroProtect zejména díky použití
spárovacích hmot CE 40 Aquastatic, CE 43 Grand´Elit
chrání spáry před pronikáním vlhkosti a ve spojení se
sanitárním silikonem Ceresit CS 25 poskytuje dlouhodobou
ochranu proti tvorbě plísní. To znamená, že spáry zůstanou
čisté a krásné na opravdu dlouhou dobu.
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Vzorník
spárovacích hmot a silikonů
Označení

Barva

CE 40
Aquastatic

CE 43
Grand´Elit

CS 25
Silikon

CE 33
Super

CE 35
Super

bílá
silver

šedá
manhattan
antracite
graphite
melba
sahara
cream
rosa
pink
jasmine
natura
bahama
toffi
caramel
siena
clinker
cocoa
terra
chocolate
mint
kiwi
amazon
olive
crocus
sky
polar
ocean
transparent
Upozornění! Vzhledem k možnostem tisku jsou barvy uvedené v tomto letáku pouze orientační. Doporučujeme
nahlédnout do fyzického vzorníku spárovacích hmot, těmito vzorníky jsou vybaveni oficiální distributoři Ceresit.
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Běžná spárovací hmota

Spárovací hmota Ceresit
s recepturou MicroProtect
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