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CEKOL C-40
Zaprawa szpachlowa
• nie wymaga użycia taśmy
• zawiera włókna
• na uporczywe pęknięcia
• zwiększona wytrzymałość

DO SPOINOWANIA PŁYT GK

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL C-40 jest doskonałym materiałem do
ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez
konieczności stosowania taśmy wzmacniającej.
Znajduje również zastosowanie przy uzupełnianiu
pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i
sufitów.

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży gipsowych i gipsowo-kartonowych, może
być stosowana także na podłożach betonowych i
innych podłożach mineralnych. Przed spoinowaniem
powierzchnię i bruzdę należy starannie oczyścić z
pyłu i elementów trwale z nią niezwiązanych.
Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z
podłożem należy usunąć. Elementy stalowe
należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL C-40 jest suchą mieszanką wysokiej jakości
gipsów, naturalnych wypełniaczy i środków
modyfikujących. Zawiera włókna celulozowe i
poliamidowe. Przeznaczony jest do spoinowania płyt
gipsowo-kartonowych i gipsowych. CEKOL C-40 jest
nietoksyczny w użyciu i podczas eksploatacji. Jest
produktem łatwym w użyciu, o bardzo dobrych
parametrach użytkowych. Dzięki zastosowaniu
szerokiej gamy dodatków, CEKOL C-40 jest produktem
o podwyższonej wytrzymałości i elastyczności, co
pozwala w standardowych warunkach na rezygnację z
użycia taśmy. CEKOL C-40 należy stosować
wyłącznie wewnątrz budynków. Szlifowany, po
całkowitym wyschnięciu, odpowiednio dobranym
papierem ściernym lub siatką z poliwęglanu, daje
idealnie gładką powierzchnię.

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednolitej, gęstej masy, stosując około 0,45 litra
wody na 1 kg suchego proszku. Należy wsypywać
proszek do wody. Pozostawić na 2 minuty i dokładnie
wymieszać. Po wymieszaniu masa jest gotowa do
użycia. Spoinować płyty za pomocą narzędzi
nierdzewnych (stalowych lub plastikowych). Zaprawę
zużyć w ciągu 30 minut. Po wstępnym stwardnieniu
zaprawy można przeprowadzić drobne,
wykończeniowe korekty powierzchni. Ostateczne
wygładzenie powierzchni wykonać należy po
całkowitym wyschnięciu zaprawy, papierem
ściernym lub siatką poliwęglanową o coraz
drobniejszym uziarnieniu
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CEKOL C-40 Zaprawa szpachlowa
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

PN-EN 13963 Typ 4B

Proporcje mieszanki:

około 0,45 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy:

30 minut

Wydajność:

1 kg/około 7 metrów bieżących spoin

Temperatura wykonywania prac:

+5 ºC do +25 ºC

Przyczepność do podłoża płyta
gipsowo-kartonowa:

≥ 0,4 N/mm²

Przyczepność do podłoża beton:

≥ 1 N/mm²

Wytrzymałość złącza:

> 350 N

Początek wiązania:

≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie:

≥ 4 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie:

≥ 10 N/mm²

Reakcja na ogień:

A1

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 5kg

EAN 5906474400054

Opakowanie 16kg

EAN 5906474400160

CN

32141090

UWAGI
1.Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
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CEKOL C-40 M
Masa do beztaśmowego
spoinowania płyt GK
• Biała
• Elastyczna
• Odporna na spękania

GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL C-40M to gotowa masa przeznaczona do
ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez
konieczności stosowania taśmy wzmacniającej.
Znajduje również zastosowanie przy uzupełnianiu
pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i
sufitów.

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować w
sposób stabilny i nośny. Przed spoinowaniem bruzdy
dokładnie oczyścić. W przypadku krawędzi
ciętych, poszerzyć bruzdę i dokładnie oczyścić z
pyłu. Nieoryginalnie zakończone krawędzie płyt
należy starannie zagruntować gruntem głęboko
penetrującym CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL C-40M jest produktem na bazie polimerów,
białych wypełniaczy mineralnych oraz środków
modyfikujących. Polecany jest do stosowania
wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Masa jest gotowa do użycia. W razie potrzeby
wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Produkt
należy nanosić na powierzchnię przy użyciu
narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
Bruzdę należy starannie wypełnić i pozostawić do
wyschnięcia. W razie konieczności po ok. 24
godzinach czynność powtórzyć. Po wyschnięciu
możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do
szlifowania lub papieru ściernego.
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CEKOL C-40 M Masa do beztaśmowego spoinowania płyt GK
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:

EN 13963:2014 Typ 4A

Grubość warstwy maksymalna:

10 mm

Wydajność:

1kg/około 3 metry bieżące spoin

Czas schnięcia:

zależy od grubości warstwy i warunków otoczenia,
przyjmuje się wysychanie 10mm na grubości warstwy
na dobę.

Wytrzymałość na zginanie – F:

≥ 350 N

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 4,5kg

EAN 5906474406049

Opakowanie 15kg

EAN 5906474406155

CN

3214190

UWAGI
1.Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.

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

5/10

CEKOL GS-20
Klej gipsowy
• Doskonała przyczepność
• Przyklejanie sztukaterii gipsowej
• Klejenie bloczków gipsowych
• Do stosowania wewnątrz
• Szybkoschnący

DO PRZYKLEJANIA PŁYT GK

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL GS-20 jest klejem gipsowym do płyt
gipsowo-kartonowych. Może być również
stosowany do płyt zespolonych do izolacji
cieplnej/akustycznej. Nadaje się również do
przyklejania elementów gipsowych (sztukaterii) do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu oraz
bloczków gipsowych (np. Pro-Monta). Może być
stosowany wyłącznie wewnątrz, w pomieszczeniach
suchych, na podłożach mineralnych.

Klej gipsowy posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych.
Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy
zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby, luźne ziarenka
piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale
niezwiązane z podłożem należy usunąć.

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL GS-20 jest suchą mieszanką gipsu
syntetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych
oraz dodatków modyfikujących i uszlachetniających.
CEKOL GS-20 jest produktem ekologicznym,
nietoksycznym i łatwym w stosowaniu.

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody (0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchej
mieszanki) i pozostawić na około 2 minuty.
Wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy.
Bezpośrednio po wymieszaniu klej jest gotowy do
użycia i zachowuje swoje właściwości przez około
20 minut.
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CEKOL GS-20 Klej gipsowy
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania:

EN 14496

Proporcje mieszanki:

ok. 4,5 l wody na 10 kg suchego proszku

Zużycie:

3-5 kg/m² płyty

Czas zużycia zaprawy:

20 minut

Temperatura wykonywania prac

+5ºC do +25ºC

Przyczepność do podłoża: płyta
gipsowo-kartonowa

≥ 0,4 N/mm²

Przyczepność do podłoża: beton

≥ 1 N/mm²

Przyczepność do warstwy izolacyjnej:

≥ 0,06 N/mm²

Reakcja na ogień:

A1

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 10kg

EAN 5906474000100

Opakowanie 20kg

EAN 5906474000209

CN

3214190

UWAGI
Podłoża silnie chłonące wodę (np. gazobeton) należy zagruntować CEKOL DL-80
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CEKOL MS-01
Masa na spękania
• Gotowa do użycia
• Na uporczywe spękania
• Zawiera włókna

WYSOKOELASTYCZNA

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CEKOL MS-01 jest gotową masą szpachlową
przeznaczoną do wypełniania rys i pęknięć na
powierzchniach ścian i sufitów. Doskonała sprawdza
się również do spoinowania płyt
gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania
taśmy wzmacniającej. Może stanowić podkład
przed ostatecznym szpachlowaniem, zwłaszcza na
podłożach trudnych.

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

WŁAŚCIWOŚCI

WYKONANIE

CEKOL MS-01 jest produktem do stosowania na
podłożach betonowych, gipsowych, płytach
gipsowo- kartonowych, wysezonowanych tynkach
cementowo-wapiennych, powierzchniach
drewnopochodnych oraz akrylowych powłokach
malarskich charakteryzujących się odpowiednią
przyczepnością do podłoża. Charakteryzuje się
zwiększoną wytrzymałością i wysoką
elastycznością dzięki zawartości włókien. Masa
jest idealna na tzw. pracujące podłoża. Do
stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Podłoże silnie chłonące oraz docinane krawędzie
płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować
gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80. Masa
jest gotowa do użycia. Produkt należy nanosić na
powierzchnię za pomocą narzędzi ze stali
nierdzewnej. Następną warstwę można nakładać
po wyschnięciu pierwszej. Po wstępnym stwardnieniu
możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do
szlifowania lub papieru ściernego. Ze względu na
obecność włókna uzyskana powierzchnia nie jest
całkowicie gładka. Ostateczne wygładzanie
można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu
masy. W tym celu najlepiej zastosować gładzie
polimerowe CEKOL typu finisz np. CEKOL C-45 Finisz,
CEKOL A-45 Finisz lub CEKOL B-45 Finisz oraz CEKOL
F-16 Finisz.

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

8/10

CEKOL MS-01 Masa na spękania
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:

EN 13963 Typ 4A

Temperatura stosowania:

+5ºC do +30ºC

Grubość warstwy:

do 10 mm

Wydajność:

około 1,5 kg/m²/mm

Czas schnięcia:

uzależniony od grubości nałożonej warstwy i
warunków otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o
grubości 1-2 mm, w temperaturze 22ºC±2;
wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża płyta
kartonowo-gipsowa:

≥ 0,4 N/mm²

Przyczepność do podłoża beton:

≥ 1 N/mm²

Wytrzymałość złącza:

> 400 N

Produkt posiada:

Atest higieniczny

Opakowanie 1,5kg

EAN 5906474000100

Opakowanie 4kg

EAN 5906474000209

CN

32141090
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