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CEKOL DL-50
Uniwersalny grunt głęboko
penetrujący
• wzmacnia podłoże
• zwiększa przyczepność
• wyrównuje i zmniejsza chłonność
• paroprzepuszczalny i oddychający
• polecany pod farby

SILVER

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL DL-50 jest emulsją do gruntowania
nasiąkliwych podłoży mineralnych podczas
wszelkich prac remontowo-wykończeniowych. Można
ją stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb olejnych, luźne ziarenka piasku
itp. Podłoże musi być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

Emulsja wzmacnia podłoża oraz zwiększa
wytrzymałość i przyczepność do podłoży,
stosowanych materiałów wykończeniowych. CEKOL
DL-50 jest nietoksyczny i niepalny. Po wyschnięciu
tworzy przezroczystą powłokę, która nie hamuje
wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem oraz jest
odporna na działanie wody i czynników alkalicznych.

Emulsja jest gotowa do użycia. Produkt należy
nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem, najlepiej
2 – 3 krotnie. Następną warstwę nakładać po
wyschnięciu pierwszej. Po całkowitym wyschnięciu
powierzchni gruntowanej można przystąpić do
kolejnych czynności np. tynkowanie, nakładanie
gładzi, malowanie itp.
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CEKOL DL-50 Uniwersalny grunt głęboko penetrujący
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od
źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

PN-C-81906:2003

Czas schnięcia:

w zależności od temperatury i wilgotności: ~ 6 h

Wydajność z 1 litra:

w zależności od chłonności podłoża: 5 ÷ 15 m²

Temperatura stosowania i podłoża:

+5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 1l

EAN: 5906474540019

Opakowanie 5l

EAN: 5906474540057

Opakowanie 10l

EAN: 5906474540101

CN

32091000

UWAGI
Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż
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CEKOL DL-80
Specjalny grunt głęboko
penetrujący
• silnie wzmacnia podłoże
• znacznie zwiększa przyczepność
• wyrównuje i zmniejsza chłonność
• paraprzepuszczalny i oddychający
• wysoka zawartość polimerów

GOLD

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL DL-80 jest wodorozcieńczalną,
bezrozpuszczalnikową, głęboko penetrującą
emulsją służącą do gruntowania nasiąkliwych
podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod
szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami
samopoziomującymi, przyklejanie płytek
ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na
zewnątrz budynków. Gruntem CEKOL DL-80 można
zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem
wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych.

Podłoże musi być oczyszczone z luźnych
kawałków, drobin, kurzu oraz elementów
nienasiąkliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp..
Nie może być zatłuszczone.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

Grunt CEKOL DL-80 jest nietoksyczny i niepalny. Nie
zawiera rozpuszczalników organicznych. Wzmacnia
podłoża, uszczelnia je, zwiększa przyczepność do
podłoża szpachlówek, zapraw klejących i wylewek.
Zapobiega szkodliwym reakcjom chemicznym między
gipsem, a cementem. Przy wylewkach
samopoziomujących zapobiega zbyt szybkiemu
wchłanianiu wody przez podłoże, poprawiając
rozpływność i ograniczając tworzenie się
pęcherzyków. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu
CEKOL DL-80 poprawia równomierność wiązania
nakładanych zapraw. Po wyschnięciu, na podłożu
powstaje przezroczysta, lekko błyszcząca, powłoka
odporna na działanie wody i czynników alkalicznych,
która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z
otoczeniem.

Produkt jest gotowy do użycia. Na przygotowane
podłoże nanosić równomiernie pędzlem,
wałkiem lub natryskiem.
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CEKOL DL-80 Specjalny grunt głęboko penetrujący
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od
źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

PN-C-81906:2003

Czas schnięcia:

od kilku do 24 godzin w zależności od temperatury i
wilgotności Wydajność: 1litr około 5÷15 m² (w
zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża
może ulegać znacznym zmianom)

Wydajność:

1litr około 5÷15 m² (w zależności od stopnia
nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym
zmianom)

Temperatura wykonywania prac:

+5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 1l

EAN: 5906474800014

Opakowanie 5l

EAN: 5906474800052

Opakowanie 10l

EAN: 5906474800106

CN

32091000

UWAGI
1. Nie dopuszczać do tworzenia kałuż.
2. Aby zwiększyć odporność powierzchni na wpływ czynników atmosferycznych należy ją 2-3 krotnie pokryć
cienką warstwą CEKOL DL -80. Każdą następną warstwę gruntu można nakładać po całkowitym
wchłonięciu i wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Podczas nanoszenia i schnięcia emulsji temperatura
podłoża i otoczenia musi być dodatnia, najkorzystniej w granicach +5ºC do + 25ºC. Dalsze prace prowadzić
można po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej. Czas schnięcia w zależności od temperatury i
wilgotności otoczenia wynosi od kilku do 24 godzin.
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CEKOL DL-K MAX
Koncentrat gruntu
• ekologiczny
• głęboko penetrujący
• wzmacnia podłoże
• zmniejsza chłonność
• zwiększa przyczepność

MAX

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL DL-K jest wodorozcieńczalnym koncentratem
drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej, do
sporządzenia gruntu głęboko penetrującego.
Służy do gruntowania nasiąkliwych podłoży
mineralnych pod szpachlowanie, wyrównywanie
podłoża oraz przed przyklejaniem płytek
ceramicznych itp. Jest produktem do gruntowania
powierzchni przed malowaniem, zgodnie z zaleceniami
producenta farby. Można go stosować wewnątrz
oraz na zewnątrz budynków, jest nietoksyczny i
niepalny.

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb olejnych oraz luźne ziarenka
piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne
od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL DL-K wzmacnia podłoże i wyrównuje jego
chłonność , poprawia równomierność wiązania
stosowanych materiałów, zwiększa ich
przyczepność do podłoża oraz wytrzymałość.
Zapobiega szkodliwym reakcjom chemicznym
pomiędzy gipsem a cementem. Po wyschnięciu
tworzy przezroczystą, lekko błyszczącą powłokę
odporną na działanie wody i czynników alkalicznych,
która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z
otoczeniem.

Po rozcieńczeniu koncentratu produkt należy
nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W
zależności od stopnia rozcieńczenia i chłonności
podłoża, gruntowanie można powtórzyć po
wyschnięciu pierwszej warstwy.
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CEKOL DL-K MAX Koncentrat gruntu
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od
źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

PN-C-81906:2003

Czas schnięcia:

w zależności od temperatury i wilgotności: ~ 2 h

Wydajność:

Z 1 litra po rozcieńczeniu; w zależności od
chłonności podłoża: 5 ÷ 15 m²

Temperatura wykonywania prac:

+5˚C ÷ 25°C

Zawartość suchej pozostałości po rozcieńczeniu w
2 litrach wody:

10 ± 0,5 %

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 0,5l

EAN: 5906474550056

CN

32091000

UWAGI
1. Produkt wystarcza na ok. 50 m2 podłoża o umiarkowanej chłonności.
2. Z 0,5 l koncentratu po rozcieńczeniu z wodą można uzyskać ok. 6 litrów gruntu uniwersalnego.
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CEKOL GB-87
Biały grunt
• zawiera kruszywo kwarcowe
• możliwość barwienia
• zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

POD TYNKI ELEWACYJNE

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL GB-87 jest preparatem na bazie
wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej, służącym
do przygotowania podłoża przed nakładaniem
cienkowarstwowych tynków elewacyjnych na
podłożach mineralnych. Po wyschnięciu, na
podłożu powstaje biała, szorstka powłoka,
odporna na działanie wody i czynników alkalicznych,
która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z
otoczeniem. CEKOL GB-87 poprawia równomierność
wiązania, polepsza przyczepność nakładanych
powłok do podłoża oraz ułatwia ich nakładanie.
Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz
budynków. Jest nietoksyczny i niepalny.

Podłoże powinno być oczyszczone z luźnych
kawałków, drobin, kurzu, elementów
nienasiąkliwych takich jak farby olejne oraz wszelkich
elementów trwale niezwiązanych z podłożem. Nie
może być zatłuszczone.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

Produkt występuje w kolorze białym. W celu
uzyskania określonego koloru grunt można barwić
dostępnymi barwnikami w postaci płynnych
koncentratów pigmentowych lub past.

Grunt nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem
należy go dokładnie wymieszać, aby ujednorodnić
konsystencję. Na przygotowane podłoże nanosić
równomiernie pędzlem, wałkiem lub aparatem
natryskowym. Sąsiadujące elementy chronić przed
zanieczyszczeniem. Ewentualne świeże zabrudzenia
zmyć wodą. Prace prowadzić w temperaturze + 5 oC
do + 25 oC. Dalsze prace tynkarskie można
prowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni
gruntowanej.

CEDAT Sp. z o.o., ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdansk | tel. +48 58 768 21 01 | fax:+48 58 768 21 40 | INFOLINIA 0 801 623 565 w godz. 8-18

8/12

CEKOL GB-87 Biały grunt
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od
źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

PN-C-81906

Czas schnięcia:

od kilku do 24 h w zależności ot temperatury i
wilgotności.

Wydajność:

z 1 kg około 3-4 m² (w zależności od rodzaju i
struktury podłoża może ulegać zmianom)

Temperatura stosowania i podłoża:

+5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 20 kg

EAN: 5906474780200

CN

32091000

UWAGI
1. Grunt nie wymaga rozcieńczania.
2. Produkt występuje w kolorze białym, może być barwiony.
3. Przed użyciem dokładnie wymieszać, aby ujednolicić konsystencję.
4, Nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.
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CEKOL GS-83
KONTAKT
Preparat gruntujący
• zwiększa przyczepność
• zawiera kruszywo kwarcowe
• tworzy szorstką powłokę

KONTAKT

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL GS-83 Kontakt jest preparatem służącym do
gruntowania powierzchni gładkich, stropów oraz
elementów prefabrykowanych wykonanych z gładko
odeskowanych elementów betonowych i
żelbetonowych. Preparat CEKOL GS-83 Kontakt ma za
zadanie polepszenie przyczepności tynków do
podłoży trudnych i gładkich. Można go stosować
wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Podłoże musi być oczyszczone z luźnych
kawałków, drobin, kurzu, elementów
nienasiąkliwych, takich jak farby olejne oraz wszelkich
elementów trwale niezwiązanych z podłożem. Nie
może być zatłuszczone.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

Preparat CEKOL GS-83 Kontakt jest nietoksyczny i
niepalny. Wzmacnia podłoża, zwiększa
przyczepność do podłoża tynków, szpachlówek i
zapraw klejących. Przy tynkowaniu CEKOL GS-83
Kontakt poprawia równomierność wiązania
nakładanych zapraw, poprawia ich przyczepność
oraz ułatwia nanoszenie. Po wyschnięciu, na
podłożu powstaje szorstka powłoka, która nie
hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

Grunt nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem
należy go dokładnie wymieszać, aby ujednorodnić
konsystencję. Na przygotowane podłoże nanosić
równomiernie pędzlem, wałkiem lub aparatem
natryskowym. Sąsiadujące elementy chronić przed
zanieczyszczeniem. Ewentualne świeże zabrudzenia
zmyć wodą.
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CEKOL GS-83 KONTAKT Preparat gruntujący
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od
źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

PN-C-81906:2003

Czas schnięcia:

od kilku do 24 godzin (w zależności od temperatury i
wilgotności)

Wydajność:

z 1 kg około 3-4 m² (w zależności od rodzaju i
struktury podłoża może ulegać zmianom)

Temperatura wykonywania prac:

+5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 5kg

EAN: 5906474830059

Opakowanie 20kg

EAN: 5906474830202

CN

32091000

UWAGI
Podczas nanoszenia i schnięcia emulsji temperatura podłoża i otoczenia musi być dodatnia, najkorzystniej w
granicach +5ºC do + 25ºC. Dalsze prace prowadzić można po całkowitym wyschnięciu powierzchni
gruntowanej. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia wynosi od kilku do 24 godzin.
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