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CEKOL C-35
Biała gładź
cementowo-polimerowa

• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Do pomieszczeń o dużej wilgotności
• Do ścian, sufitów oraz elewacji
• Wzmocniona włóknami
• Grubość warstwy 1-5 mm

KUCHNIA ŁAZIENKA ELEWACJA

ZASTOSOWANIE

CEKOL C-35 jest wysokiej jakości materiałem
przeznaczonym do wygładzania, wyrównywania i
uszlachetniania zewnętrznych ścian budynków
(elewacji).
Może być również stosowany wewnątrz
pomieszczeń, a szczególnie w pomieszczeniach o
dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie).
CEKOL C-35 umożliwia wykonanie gładkich
powierzchni. Nadaje się do nakładania ręcznego
i mechanicznego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych. 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.
Podłoża chłonne zagruntować CEKOL DL-80. Przed
stosowaniem na warstwie zbrojącej w systemach
ETICS zaleca się zastosowanie CEKOL GB-87.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL C-35 jest zaprawą wodoodporną i
mrozoodporną. Jest suchą mieszanką wysokiej
jakości białego cementu, białych wypełniaczy
mineralnych i środków modyfikujących,
zapewniających doskonałą urabialność i
przyczepność do podłoży mineralnych (np. beton,
cegła, gazobeton itp.). CEKOL C-35 nie zawiera
składników toksycznych, ani podatnych na
żółknięcie pod wpływem światła i warunków
atmosferycznych. Jest doskonałym podkładem pod
farby emulsyjne, akrylowe, silikatowe, silikonowe i
mineralne. Biała barwa pozwala na ograniczenie
ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu
barwnego.
CEKOL C-35 polecany jest, jako warstwa zewnętrzna w
systemach ociepleń ETICS.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody i delikatnie wstępnie wymieszać
stosując ok. 0,4 litra wody na 1 kg suchego proszku.
Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz
dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy.
Zaprawę nanosić na podłoże stosując czyste
narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastikowe. Po
wstępnym stwardnieniu i wyschnięciu masy możliwe
są drobne wykończeniowe korekty powierzchni.
Zaleca się nakładanie jednorazowo warstw nie
grubszych niż 5 mm. Malowanie można
przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu i
wyschnięciu tynku. Warstwę świeżego tynku
należy chronić przed nadmiernym wysychaniem.
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CEKOL C-35 Biała gładź cementowo-polimerowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1

Proporcje mieszanki: około 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 h

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Absorpcja wody: Wc2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5kg EAN 5906474350052

Opakowanie 20kg EAN 5906474350205

CN 32141090

UWAGI
Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa do wewnątrz i na zewnątrz, także do pomieszczeń o dużej
wilgotności: garaż, łazienka, itp. , do wykonywania gładkich elewacji
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CEKOL C-45 GOLD
Extra biała gładź
szpachlowa

• na bazie naturalnych surowców
• do obróbki na mokro lub tradycyjnie
• możliwość nakładania mokro na mokro
• efekt gładki lub dekoracyjny
• paroprzepuszczalna, oddychająca

START + FINISZ

ZASTOSOWANIE

CEKOL C45 jest doskonałym materiałem do
przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz
budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp.
Także do renowacji starych tynków, tynkowania
całych ścian, szpachlowania płyt
gipsowo-kartonowych (do spoinowania i uzupełniania
rys i pęknięć zaleca się stosowanie specjalnej
zaprawy szpachlowej CEKOL C-40). Gładź
szpachlowa CEKOL C-45 umożliwia wykonanie bardzo
gładkich płaszczyzn. Dzięki unowocześnionej
formule nadaje się do nakładania ręcznego oraz
maszynowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. 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.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL C-45 jest suchą mieszanką wyprodukowaną
na bazie najwyższej klasy białego gipsu naturalnego,
białych wypełniaczy naturalnych oraz szerokiej
gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących,
uplastyczniających, opóźniających wiązanie i
zapewniających doskonałą przyczepność do
podłoża (gipsowego, ceglanego, betonowego,
gazobetonowego). CEKOL C-45 jest doskonałym
podkładem pod farby emulsyjne i akrylowe. Biała
barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla
uzyskania pełnego efektu barwnego. Stanowi
doskonały podkład pod tapety. Jest produktem
nietoksycznym w użyciu i podczas eksploatacji,
wykonanym w całości z naturalnych komponentów.
CEKOL C-45 nie żółknie pod wpływem światła.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednolitej, gęstej masy, stosując 0,40 litra wody na 1
kg suchego proszku. Należy wsypywać proszek do
wody. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest
gotowa do użycia i utrzymuje swoje właściwości
przez ok. 60 minut. Zaprawę nanosić na
przygotowane podłoże równą warstwą 1 do 10
mm do uzyskania pożądanego efektu. Naniesioną
warstwę wyrównać pacą lub szpachlą (stalową
nierdzewną lub plastikową). Po wstępnym
stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do
szlifowania. Zaleca się kładzenie jednorazowo
warstw nie grubszych niż 10 mm. Malowanie można
przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu i
wyschnięciu powierzchni.
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CEKOL C-45 GOLD Extra biała gładź szpachlowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13279-1

Proporcje mieszanki: 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 1kg EAN 5906474450011

Opakowanie 2kg EAN 5906474450028

Opakowanie 5kg EAN 5906474450059

Opakowanie 10kg EAN 5906474450103

Opakowanie 20kg EAN 5906474450202

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoże silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL
DL-80.
2. W przypadku pomieszczeń stale narażonych na zawilgocenie (np. łazienka) zaleca się stosowanie szpachlówki
CEKOL C-35.
3. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
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CEKOL C-45 FINISZ
Polimerowa gładź
szpachlowa

• łatwo szlifowalna
• idealnie gładka
• doskonała przyczepność
• grubość warstwy 3 mm

EXTRA BIAŁA

ZASTOSOWANIE

CEKOL C-45 Finisz można stosować wyłącznie
wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych
zarówno na podłożach mineralnych, takich jak:
cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk
cementowy, cementowo-wapienny, płyta
gipsowo-kartonowa, jak również akrylowych
powłokach malarskich charakteryzujących się
odpowiednią przyczepnością do podłoża. W
systemach suchej zabudowy służy, jako masa
szpachlowa wykończeniowa. CEKOL C-45 Finisz jest
szczególnie polecany do ostatecznego wyrównania i
wygładzania powierzchni przed malowaniem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od
zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL C-45 Finisz jest gładzią szpachlową na bazie
najwyższej jakości białych surowców naturalnych,
spoiw oraz środków modyfikujących. Służy do
wygładzania i szpachlowania powierzchni przed
malowaniem oraz do uzyskiwania powłok o
charakterze dekoracyjnym. Łatwo się szlifuje i
pozostawia idealnie gładką, białą i łatwą do
pomalowania powierzchnię. Nie żółknie pod
wpływem światła. Po wyschnięciu nadaje się do
malowania wszystkimi rodzajami farb. CEKOL C-45
Finisz jest również szczególnie polecany do
nakładania mechanicznego przy zastosowaniu
odpowiednich agregatów i narzędzi.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg proszku
do ok. 0,4 l wody. Dokładnie wymieszać, a
następnie nakładać na przygotowane podłoże za
pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Z tak
przygotowaną gładzią można pracować do 2
tygodni pod warunkiem przechowywania jej w szczelnie
zamkniętym pojemniku. Grubość nakładanej
warstwy do 3 mm. Kolejną warstwę można nanosić
po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej
warstwy.
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CEKOL C-45 FINISZ Polimerowa gładź szpachlowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 15824

Proporcje mieszanki: 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Temperatura stosowania i podłoża: +5°C do +30°C

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1,5 kg/mm²/mm

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 20kg EAN 5906474458208

Opakowanie 5kg EAN 5906474458055

CN 32141090
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CEKOL GS-200
Gładź szpachlowa

• Wygładzanie ścian i sufitów
• Łatwa obróbka i szlifowanie
• Idealnie gładka powierzchnia
• Doskonała przyczepność do podłoża
• Grubość warstwy 1-5 mm

ŁATWA OBRÓBKA I SZLIFOWANIE

ZASTOSOWANIE

CEKOL GS-200 służy do przygotowywania ścian i
sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i
tapetowaniem. Umożliwia wykonanie gładkich
powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, płyt i
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.
Podłoża silnie chłonące wodę należy
zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL GS-200 jest suchą mieszanką gipsu
syntetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych
i szerokiej gamy dodatków uszlachetniających,
modyfikujących, opóźniających wiązanie oraz
zapewniających doskonałą przyczepność do
podłoża. CEKOL GS-200 jest produktem
ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu.
Dzięki optymalnym parametrom
wytrzymałościowym CEKOL GS-200 jest łatwy w
obróbce.

WYKONANIE

Zawartość opakowanie wsypać do odmierzonej
ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednolitej gęstej masy stosując około 0,40 litra wody
na 1 kg suchego proszku. Bezpośrednio po
wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i
utrzymuje swoje właściwości przez około 60
minut. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże
równą warstwą o grubości 1 do 5 mm. Naniesioną
warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową
nierdzewną lub plastikową). Po wstępnym
stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do
szlifowania. Malowanie można przeprowadzić po
całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu masy.
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CEKOL GS-200 Gładź szpachlowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 °C do +25°C

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,5 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 2kg 5906474910027

Opakowanie 5kg 5906474910058

Opakowanie 20kg 5906474910201

CNN 32141090
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CEKOL GS-250
Bezpyłowa gładź
szpachlowa

• Biała
• do obróbki na mokro lub sucho
• Możliwość nakładania mokro na mokro
• Grubość warstwy 1-10 mm

START+FINISZ

ZASTOSOWANIE

CEKOL GS-250 jest materiałem przeznaczonym do
bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na
mokro” na ścianach i sufitach wewnątrz budynków
na wszelkich podłożach mineralnych. Obróbka na
mokro znacznie redukuje ilość pyłu powstającego
podczas prowadzonych prac. Możliwość nakładania
mokro na mokro znacznie przyspiesza prace
remontowe. Produkt przeznaczony jest również do
obróbki klasycznej, metodą szlifowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte i wolne od zatłuszczeń. Ubytki oraz większe
nierówności należy uzupełnić np. gipsem
szpachlowym CEKOL GS-100. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować gruntem głęboko
penetrującym CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL GS-250 jest suchą mieszanką gipsu
syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i szerokiej
gamy dodatków uszlachetniających, modyfikujących,
opóźniających wiązanie oraz zapewniających
doskonałą przyczepność do podłoża. Dzięki
optymalnym parametrom wytrzymałościowym
CEKOL GS-250 jest łatwy w obróbce. CEKOL GS-250
jest produktem ekologicznym, nietoksycznymi łatwym
w stosowaniu.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do wody w proporcji
ok. 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku (ok. 9
litrów na worek 20 kg) i wymieszać do uzyskania
jednorodnej masy.
Produkt należy nanosić na powierzchnię stosując
narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni wałek lub
maszynowo, używając odpowiedniego agregatu.
Zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut. W
przypadku nakładania maszynowego oraz wałkiem
ilość wody należy dobrać do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Nie dopuszczać do
dłuższych przestojów w pracy maszyny niż 15
minut. W przypadku obróbki na mokro po nałożeniu
gładzi należy odczekać do zmatowienia powierzchni
(powierzchnia nie może kleić się do dłoni),
następnie za pomocą gąbki wyciągnąć mleczko i
wygładzić powierzchnię pacą fasadową. Gdy
mleczko podsycha, powierzchnię ponownie
zagąbkować i wygładzić.
Po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni
papierem ściernym lub siatką. Malowanie lub
tapetowanie można rozpocząć po całkowitym
wyschnięciu gładzi.
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CEKOL GS-250 Bezpyłowa gładź szpachlowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13279-1:2008

Proporcje mieszanki: ok. 0,45 l wody na 1 kg suchego proszku (ok. 9 l wody
na worek 20 kg)

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 °C do +25°C

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 20kg 5906474960206

CN 32141090
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CEKOL A-45 FINISZ
Biała gładź szpachlowa

• Efekt gładki lub dekoracyjny
• Pod wszelkie rodzaje farb
• Grubość warstwy do 3 mm
• Nakładanie ręczne lub maszynowe

GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

CEKOL A-45 Finisz szczególnie nadaje się do
ostatecznego wygładzania i wyrównywania
powierzchni przed malowaniem. Umożliwia uzyskanie
idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej
powierzchni. Nie żółknie pod wpływem światła.
Ewentualne drobne nierówności masy można po
wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym lub
siatką. Po wyschnięciu nadaje się do malowania
wszystkimi rodzajami farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, czyste, zwarte, wolne
od zatłuszczeń. Wszelkie luźne elementy trwale nie
związane z podłożem należy usunąć. Podłoża
bardzo chłonne należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL A-45 Finisz jest gotową szpachlówką
dekoracyjną na bazie dyspersji akrylowej oraz
białych, naturalnych najwyższej jakości
wypełniaczy. Służy do wyrównywania i
szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a
także do uzyskania powłok o charakterze
dekoracyjnym. Można ją stosować wewnątrz
budynków na podłożach betonowych, gipsowych,
płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych
tradycyjnych tynkach cementowo - wapiennych oraz
akrylowych powłokach malarskich,
charakteryzujących się dużą przyczepnością do
podłoża. Polecany do nakładania ręcznego: pacą
lub wałkiem oraz mechanicznego za pomocą
odpowiednich agregatów i narzędzi.

WYKONANIE

Produkt należy nanosić na powierzchnię stosując
narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni wałek lub
maszynowo. Grubość nakładanej warstwy do 3 mm.
Kolejną warstwę można nakładać po stwardnieniu
i wyschnięciu pierwszej warstwy.Masę można
nakładać na gładko lub też nadać jej różnego
rodzaju kształty i faktury o charakterze
dekoracyjnym. Wzór tekstury uzależniony jest od
narzędzi, które zostaną użyte. Narzędzia należy
czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po
zakończeniu prac.
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CEKOL A-45 FINISZ Biała gładź szpachlowa

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-EN 15824

Temperatura stosowania: +5ºC do +30ºC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: ok.1,5 kg/m²/mm

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

Przyczepność do podłoża: ≥ 1,1 N/mm²

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 3kg EAN 5906474231030

Opakowanie 8 kg EAN 5906474230088

Opakowanie 20kg EAN 5906474230200

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
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CEKOL B-45 FINISZ
Gładź szpachlowa

• gotowa do użycia
• super gładka
• Do szpachlowania całych powierzchni
• grubość warstwy do 3 mm
• Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą

GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

CEKOL B-45 Finisz można stosować wewnątrz
budynków na podłożach betonowych, gipsowych,
płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych
tradycyjnych tynkach cementowo – wapiennych oraz
akrylowych powłokach malarskich,
charakteryzujących się dużą przyczepnością do
podłoża. Po wyschnięciu umożliwia uzyskanie
powierzchni o wyjątkowej gładkości, barwą
zbliżoną do wysezonowanych tynków gipsowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od
zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL B-45 Finisz jest gotową masą szpachlową na
bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej
jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania i
szpachlowania powierzchni, przed malowaniem a
także do uzyskania powłok o charakterze
dekoracyjnym. Nadaje się do spoinowania płyt
gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy. Polecany do
nakładania ręcznego: pacą, wałkiem i
mechanicznego za pomocą odpowiednich agregatów.
W połączeniu z możliwością aplikacji
mechanicznej stanowi idealne uzupełnienie
wykończeniowych etapów prac tynkarskich z
użyciem tynków gipsowych. Masa jest plastyczna,
łatwa w obróbce, po wyschnięciu i szlifowaniu daje
bardzo gładką powierzchnię. Można malować
wszystkimi rodzajami farb.

WYKONANIE

Gładź nakładać za pomocą narzędzi ze stali
nierdzewnej lub plastikowych. Kolejną warstwę
można nakładać po stwardnieniu i wyschnięciu
pierwszej warstwy. Masę można nakładać na
gładko lub też nadać jej różnego rodzaju
kształty i faktury o charakterze dekoracyjnym. Wzór
tekstury uzależniony jest od narzędzi, które zostaną
użyte. Produkt należy nanosić na powierzchnię
stosując narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni
wałek lub maszynowo. Narzędzia należy czyścić
pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu
prac.
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CEKOL B-45 FINISZ Gładź szpachlowa

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-EN 15824

Temperatura stosowania i podłoża: +5ºC do +30ºC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: ok.1,5 kg/m²/mm

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

Przyczepność do podłoża: ≥ 1,1 N/mm²

Reakcja na ogień: A2-s1, d0

Wytrzymałość na zginanie: > 300 N

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 6 kg EAN 5906474420069

Opakowanie 20kg EAN 5906474420205

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.<br>

2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
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CEKOL M-1
BEZPYŁOWA MASA
SZPACHLOWA

• Biała
• szybka aplikacja

GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

CEKOL M-1 można stosować wewnątrz budynków
na podłożach betonowych, gipsowych, płytach
gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tradycyjnych
tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych
powłokach malarskich, charakteryzujących się
dużą przyczepnością do podłoża. Po
wyschnięciu umożliwia uzyskanie powierzchni o
wyjątkowej gładkości.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od
zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL M-1 jest gotową masą szpachlową na bazie
dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej
jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania,
uzupełniania ubytków, napraw szpachlarskich
powierzchni. Masa jest plastyczna, łatwa w obróbce,
po wyschnięciu łatwo się szlifuje. Powierzchnię po
wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami
farb.

WYKONANIE

Masę nakładać za pomocą narzędzi ze stali
nierdzewnej lub plastikowych. Kolejną warstwę
można nakładać po stwardnieniu i wyschnięciu
pierwszej warstwy. Narzędzia należy czyścić pod
bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
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CEKOL M-1 BEZPYŁOWA MASA SZPACHLOWA

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 15824

Temperatura stosowania i podłoża: +5ºC do +30ºC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: ok.1,5 kg/m²/mm

Czas schnięcia: uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i
warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o
grubości około 1mm (w temperaturze ok. 22ºC i
wilgotności 30%).

Przyczepność do podłoża: betonowego: ≥ 1,1 N/mm²

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 75ml EAN 5906474720855

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
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CEKOL F-16 FINISZ
Bezpyłowa gładź
szpachlowa

• Biała
• Do obróbki na mokro
• Bez gruntowania

GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

CEKOL F-16 Finisz jest gotową do użycia gładzią
szpachlową, do obróbki metodą zacierania na mokro.
Jest lekka do szlifowania, w przypadku zastosowania
tradycyjnej metody obróbki.
Polecany do nakładania ręcznego: pacą, wałkiem i
mechanicznego za pomocą odpowiednich agregatów.
Po wyschnięciu można malować wszystkimi
rodzajami farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL F-16 Finisz można stosować wewnątrz
budynków w pomieszczeniach suchych, na
podłożach betonowych, gipsowych, płytach
gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tradycyjnych
tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych
powłokach malarskich, charakteryzujących się
dużą przyczepnością do podłoża. Jest mieszanką
specjalnych spoiw polimerowych, wypełniaczy
mineralnych i dodatków modyfikujących

WYKONANIE

Masa jest gotowa do użycia. W razie potrzeby
wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.
Produkt należy nanosić na powierzchnię stosując
narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni wałek lub
maszynowo. Następną warstwę można nakładać
już we wczesnej fazie schnięcia pierwszej warstwy,
zaraz po jej zmatowieniu.
Po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni za
pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego.
Wyschniętą powierzchnię można również
docierać delikatnie mocząc powierzchnię wodą. Do
tego celu należy użyć packi z tworzywa sztucznego,
gąbkowej o drobnym oczku lub styropianowej.
Malowanie można rozpocząć po całkowitym
wyschnięciu gładzi.
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CEKOL F-16 FINISZ Bezpyłowa gładź szpachlowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824

Temperatura stosowania i podłoża: +5ºC do +30ºC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: ok.1,5 kg/m²/mm

Czas schnięcia: uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i
warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o
grubości około 1mm (w temperaturze ok. 22ºC i
wilgotności 30%).

Przyczepność do podłoża: ≥ 1,1 N/mm²

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie1,8 kg EAN 5906474150010

Opakowanie 5 kg EAN 5906474150058

Opakowanie 20kg EAN 5906474150201

CN 32141090
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CEKOL EKO-FINISZ
Biała gładź szpachlowa

• Konsystencja gotowa do natrysku
• Możliwość nakładania mokro na mokro
• Pod wszystkie rodzaje farb
• Nie wymaga gruntowania
• Grubość warstwy do 2 mm

DO NATRYSKU AGREGATEM

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie:
CEKOL Eko-Finisz jest gotową do użycia masą
szpachlową do aplikacji maszynowej oraz wałkiem.
Konsystencja umożliwia bezpośrednią aplikację
agregatem, bez konieczności dodawania wody.
Umożliwia nakładanie metodą „mokro na
mokro” kolejnej warstwy, już po wstępnym
wyschnięciu (zmatowieniu) pierwszej warstwy. Jest
łatwa do szlifowania ręcznego lub mechanicznego.
Korekty powierzchni można również dokonać w
technice na mokro, delikatnie mocząc fragmenty
powierzchni i zacierając je np. za pomocą kostki ze
styropianu. Po wyschnięciu można malować
wszystkimi rodzajami farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb olejnych oraz luźne ziarenka
piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne
od zatłuszczeń lub innych substancji o charakterze
antyadhezyjnym. Nowe, wysezonowane tynki
cementowo-wapienne warto przetrzeć ostrym
narzędziem lub szlifierką, aby oczyścić
powierzchnię z resztek słabo związanych ziaren
tynku, a następnie oczyścić z pyłu. Podłoża
czyste, których zwartość nie budzi zastrzeżeń, nie
wymagają gruntowania. Nakładanie masy na
powierzchnię zwartą, czystą i suchą (bez gruntu)
ułatwia wysychanie i znacznie skraca czas aplikacji
kolejnej warstwy. W przypadku wątpliwej zwartości
podłoża zaleca się zastosowanie gruntu CEKOL
DL-50.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Eko-Finisz można stosować wewnątrz
budynków w pomieszczeniach suchych, na
podłożach betonowych, gipsowych, płytach
gipsowo-kartonowych, wysezonowanych, tradycyjnych
tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych
powłokach malarskich, charakteryzujących się
dużą przyczepnością do podłoża.
Jest mieszanką specjalnych spoiw polimerowych,
wypełniaczy mineralnych i dodatków
modyfikujących

WYKONANIE

Masa jest gotowa do użycia. W razie potrzeby
wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji, co
dodatkowo upłynni masę i ułatwi uzyskanie
optymalnego strumienia z dyszy. Produkt należy
nanosić na powierzchnię przy użyciu odpowiednich
agregatów do natrysku lub za pomocą wałka. Do
wygładzania nałożonej warstwy należy używać
narzędzi ze stali nierdzewnej. Następną warstwę
można nakładać już we wczesnej fazie schnięcia
pierwszej warstwy, zaraz po jej zmatowieniu, techniką
„mokro na mokro”. Po wyschnięciu możliwe są
korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania
lub papieru ściernego. Wyschniętą powierzchnię
można również docierać delikatnie mocząc
powierzchnię wodą. Do tego celu należy użyć
packi z tworzywa sztucznego, gąbkowej o drobnym
oczku lub styropianowej. Malowanie można
rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi.
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CEKOL EKO-FINISZ Biała gładź szpachlowa

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: EN15824 Tynki wewnętrzne na spoiwach
organicznych, do stosowania na ściany wewnętrzne,
sufity, słupy i ściany działowe

Temperatura stosowania: +5ºC do +30ºC

Grubość warstwy: do 2 mm

Wydajność: ok.1,5 kg/m²/mm

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

Przyczepność do podłoża: ≥ 1,1 MPa

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg EAN 5906474152250

CN 32141090
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CEKOL GS-100
Gips szpachlowy

• Do uzupełniania ubytków
• Do naprawy pęknięć
• Do wyrównywania powierzchni
• Grubość warstwy 1-10 mm

EXTRA MOCNY

ZASTOSOWANIE

CEKOL GS-100 służy do uzupełniania ubytków,
pęknięć w podłożach mineralnych, do
szpachlowania oraz wyrównywania ścian i sufitów.
Stanowi doskonały podkład pod farby i tapety.
Może być stosowany wyłącznie wewnątrz
pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, płyt i
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

CEKOL GS-100 jest suchą mieszanką gipsu
syntetycznego, najwyższej jakości naturalnych
wypełniaczy mineralnych i dodatków
modyfikujących, opóźniających wiązanie,
uplastyczniających oraz zapewniających doskonałą
przyczepność do podłoża. CEKOL GS-100 jest
produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w
stosowaniu. Stanowi podkład pod wykonywanie
gładzi szpachlowych.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody (0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku) i
pozostawić na około 2 minuty. Wymieszać do
uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po
wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i
zachowuje swoje właściwości przez około 60
minut. Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą
narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje
się do szlifowania.
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CEKOL GS-100 Gips szpachlowy

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B1/20/2 Tynk gipsowy

Proporcje mieszanki: około 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 °C do +25°C

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 8 N/mm²

Opakowanie 2kg EAN 5906474900028

Opakowanie 5kg EAN 5906474900059

Opakowanie 20kg EAN 5906474900202

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
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CEKOL GS-150
Gips szpachlowy

• idealny podkład pod gładzie finiszowe
• do wygładzania nierówności
• łatwy do nakładania i obróbki
• grubość warstwy 1-10 mm

EXTRA START

ZASTOSOWANIE

CEKOL GS-150 jest materiałem przeznaczonym do
szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów
wewnątrz budynków. Służy również do
wykonywania gładzi gipsowych na wszelkich
podłożach mineralnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od
zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz
luźne ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża
silnie chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.
Podłoża gładkie i o niskiej nasiąkliwości oraz w
przypadku blichowania na mokro zagruntować
preparatem zwiększającym przyczepność CEKOL
GB-87.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL GS-150 jest mieszanką gipsu syntetycznego,
naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków
modyfikujących. Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych dodatków modyfikujących
produkt nadaje się również do obróbki „na
mokro”.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg proszku
do ok. 0,45 l wody. Dokładnie wymieszać, a
następnie nanieść na przygotowane podłoże za
pomocą gładkiej pacy. Zaprawę należy zużyć w
ciągu 60 minut. Należy stosować narzędzia ze stali
nierdzewnej lub plastikowe. Po wstępnym
stwardnieniu możliwe są korekty powierzchni.
Malowanie można rozpocząć po całkowitym
wyschnięciu.
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CEKOL GS-150 Gips szpachlowy

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 0,45 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 °C do +25°C

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 18kg EAN 5906474160187

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
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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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

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.

WYKONANIE

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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

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

WYKONANIE

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.
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CEKOL GS-20
Klej gipsowy

• Doskonała przyczepność
• Przyklejanie sztukaterii gipsowej
• Klejenie bloczków gipsowych
• Do stosowania wewnątrz
• Szybkoschnący

DO PRZYKLEJANIA PŁYT GK

ZASTOSOWANIE

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

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.

WYKONANIE

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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

WŁAŚCIWOŚCI

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.

WYKONANIE

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.
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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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CEKOL ZS-06
Biały tynk dekoracyjny

• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Bezpyłowa obróbka na mokro
• Na bazie białego cementu
• Grubość warstwy 1-6 mm

EFEKT GRYSIKU

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZS-06 jest mrozo i wodoodporną zaprawą,
służącą do uzupełniania ubytków oraz
wyrównywania powierzchni ścian i sufitów na
zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od
zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZS-06 jest suchą mieszanką białego
cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz
środków modyfikujących. Zaprawę można
stosować na podłożach mineralnych, z cegły,
betonu, gazobetonu, na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych. Grubość ziarna do 0,5 mm.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg proszku
do ok. 0,2 l wody (ok. 5 litrów na worek 25 kg) i
wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do
uzyskania jednorodnej masy. Bezpośrednio po
wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia i
zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 h. W
przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją
ponownie wymieszać nie dolewając wody. Zaprawę
nanieść na przygotowane podłoże za pomocą
gładkiej pacy. Grubość warstwy 1 ÷ 10 mm.
Świeża zaprawa wymaga typowej pielęgnacji jak dla
zapraw cementowych. W czasie wiązania należy ją
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. poprzez
delikatne zraszanie wodą. Powierzchnię po
wstępnym związaniu zatrzeć jak tynk
cementowo-wapienny.
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CEKOL ZS-06 Biały tynk dekoracyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-1:2016

Reakcja na ogień: A1

Absorbcja wody: Wc2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

Proporcje mieszanki: ok. 0,25 l wody na 1 kg proszku

Grubość warstwy: 1-6 mm

Przyczepność ≥ 0,3 N/mm², FP-b

Zużycie: około 1,6 kg/m² /mm

Temperatura stosowania i podłoża: od +5 ºC do +25 ºC

Czas zużycia: około 2 h

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5kg EAN 5906474060050

Opakowanie 25kg EAN 5906474060258

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.
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CEKOL PI-01
Preparat do impregnacji tynku
dekoracyjnego

• Uszczelnia powłoki dekoracyjne
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Bezbarwny

ZASTOSOWANIE

CEKOL PI-01 jest produktem do impregnacji Tynku
dekoracyjnego CEKOL TD-01, dodatkowo zabezpiecza
go i tworzy efekt dekoracyjny w postaci błyszczącej
powierzchni.
Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz
budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć luźne
ziarenka piasku. Powierzchnia tynku powinna być
czysta, zwarta i wolna od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL PI-01 jest gotowym do użycia
wodorozcieńczalnym, bezrozpuszczalnikowym
preparatem do pielęgnacji i impregnacji Tynku
dekoracyjnego CEKOL TD-01.
Stanowi wodny roztwór specjalnie dobranej dyspersji
akrylowej oraz dodatków silikonowych
podwyższających szczelność powłoki.

WYKONANIE

Produkt jest gotowy do użycia, należy nanosić go
równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Malowanie powierzchni preparatem impregnującym
CEKOL PI-01 można rozpocząć po ok. 24 h od
nałożenia tynku dekoracyjnego CEKOL TD-01.
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CEKOL PI-01 Preparat do impregnacji tynku dekoracyjnego

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia: w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h

Wydajność: 8 ÷ 10 m² z 1 l

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 1l EAN 5906474670051

CN 39100000
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CEKOL TD-01
Tynk dekoracyjny

• Efekt nowoczesnego designu
• Idealnie gładki
• Możliwość tworzenia struktur

ZASTOSOWANIE

CEKOL TD-01 jest innowacyjnym tynkiem wyglądem
przypominającym beton.
Dzięki niemu można uzyskać zarówno efektowną
gładką powierzchnię, jak również różnego
rodzaju struktury dekoracyjne, nadające wnętrzu
ciekawy i wyjątkowy charakter.
Tynk dekoracyjny CEKOL TD-01 idealnie
wkomponowuje się w nowoczesne wnętrze i design.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń. Wszelkiego rodzaju farby oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoże należy
zagruntować CEKOL GS-83 Kontakt zawierającym
piasek kwarcowy, który utworzy szorstką powłokę i
poprawi przyczepność tynku.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TD-01 można stosować zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Produkt jest suchą mieszanką spoiw organicznych,
cementów oraz naturalnych wypełniaczy. Grubość
ziarna do 0,8 mm.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1 kg
proszku do ok. 0,3l wody i wymieszać do uzyskania
jednorodnej masy. Pozostawić na 3 minuty i ponownie
zamieszać.
Tynk dekoracyjny CEKOL TD-01 należy nakładać w
dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy
nakładać na gładko warstwą o grubości ok. 1-2
mm i pozostawić do momentu wstępnego wiązania,
tzn. tynk jest jeszcze miejscami wilgotny, ale nie
przywiera do dłoni. Aplikacja drugiej warstwy
uzależniona jest od tego jaki efekt chcemy uzyskać.
I wariant: gładki beton – nakładamy drugą
warstwę pacą ze stali nierdzewnej tym razem
pozostawiając do całkowitego związania.
Przystępując do wygładzenia powierzchnię
delikatnie zraszamy wodą i wygładzamy pacą
wenecką lub fasadową (UWAGA: słaba jakość
pacy może pozostawiać ciemniejsze miejsca).
II wariant: modelowanie struktur – nakładamy
drugą warstwę o grubości ok.1-2 mm. Na świeżo
nałożonym tynku uzyskujemy dodatkowe efekty
używając do tego takich narzędzi jak np. paca
szczotkowa, szczotka ryżowa czy wałek malarski. Po
upływie ok. 3 h zraszamy powierzchnię wodą i
ścinamy kantem pacy wszystkie nierówności
uzyskując pożądany efekt. Po ok. 24 h całość
pomalować bezbarwnym preparatem impregnującym
CEKOL PI-01, dzięki któremu uzyskamy dodatkowy
efekt dekoracyjny i ochronny w postaci błyszczącej
powierzchni.
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CEKOL TD-01 Tynk dekoracyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824:2009

Czas zużycia: ok. 0,5 h.

Zużycie: ok.3 kg/m²

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C ÷ 25°C

Przepuszczalności pary wodnej : V2

Absorpcja wody; W2

Przyczepność : ≥ 0,3 MPa

Trwałość: ≥ 0,3 MPa

Opakowanie 20kg EAN 5906474480209

CN 32141090

UWAGI
Gotowy tynk można zabezpieczyć CEKOL PI-01 Preparatem impregnującym
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CEKOL ZW-04
Zaprawa wyrównująca

• Grubość warstwy 3 do 50 mm
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Uzupełnianie ubytków
• Wyrównywanie całych powierzchni
• Pod wszelkie materiały wykończeniowe

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZW-04 jest zaprawą służącą do
uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni
ścian i podłóg. CEKOL ZW-04 służy również,
jako materiał do wykonywania podkładu
podłogowego. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-04
jako podkładu zmniejsza zużycie zapraw klejących i
wylewek samoniwelujących przy pracach
remontowych i wykończeniowych. Do wykonywania
posadzek można również zastosować zaprawy np.
CEKOL
PC-80 lub CEKOL WB-80. CEKOL ZW-04 można
stosować przy systemach ogrzewania podłogowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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. Podłoże
zagruntować CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą
CEKOL ZW-04 stosuje się na podłożach z muru
ceglanego, betonu lub gazobetonu. W przypadku
betonu starego trudno naprawialnego można ją
stosować wraz z zaprawą naprawczą CEKOL T-60-A
(CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją).

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZW-04 jest fabrycznie wytwarzaną suchą
mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych,
kruszywa i dodatków modyfikujących. Maksymalna
wielkość ziarna 3 mm. Jest mrozo- i wodoodporną
zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. CEKOL ZW-04 jest produktem wydajnym,
łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie
nieszkodliwym.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji 0,16 do 0,18 litra wody na 1 kg suchego
proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Należy wsypywać
proszek do wody. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz
po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości
przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym czasie
należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie
dolewając wody. Na przygotowane, zagruntowane
podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub
gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo można
nakładać do grubości około 50 mm. Zaprawę
należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla
zapraw cementowych. Układanie płytek można
rozpocząć po około 48 godzinach. Wykładziny
podłogowe, posadzki podłogowe, parkiety, panele
można układać po wyschnięciu do wilgotności 2%.
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CEKOL ZW-04 Zaprawa wyrównująca

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13813; EN 998-1

Proporcje mieszanki: 0,16 - 0,18 l wody na 1 kg proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się
wysychanie około 1,5 mm na grubości warstwy na
dobę

Wydajność: około 1,8 kg/m²/mm

Minimalna grubość warstwy: 3 mm

Maksymalna grubość warstwy: 50 mm

Temperatura wykonywania prac: od +5 ºC do +25 ºC

Wytrzymałość na zginanie: F5

Wytrzymałość na ściskanie: C 25

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,82W(m·K) dla P=50%

Gęstość, kg/m³ 1800 ±5%

Absorpcja wody Wc2

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ≤ 37

Przyczepność ≥ 1,5 N/mm², FP-B

Trwałość (odporność na zamrażanie i
odmrażanie)

Zaprawa mrozoodporna

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5 kg EAN 5906474040052

Opakowanie 22 kg EAN 5906474040229

CN 3214190
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CEKOL ZW-05
Elastyczna zaprawa
wyrównująca

• Grubość warstwy 2-10 mm
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Doskonała przyczepność do podłoży
• Drobnoziarnista
• Mrozo i wodoodparna

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZW-05 jest zaprawą służącą do
uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni
ścian i podłóg. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-05
jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i
wylewek samoniwelujących przy pracach
remontowych i wykończeniowych. Zaprawę można
stosować przy systemach ogrzewania podłogowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.
Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-05 stosuje się na
podłożach z muru ceglanego, betonu cementowego,
cementowo-wapiennego lub gazobetonu. W przypadku
betonu starego, trudno naprawialnego można ją
stosować wraz z zaprawą naprawczą CEKOL T-60-A
(CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją).

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZW-05 jest fabrycznie wytwarzaną suchą
mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych,
dodatków modyfikujących. CEKOL ZW-05 jest mrozo- i
wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz budynków. CEKOL ZW-05 jest produktem
wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie
nieszkodliwym. Dzięki zastosowaniu specjalnych
dodatków zwiększających przyczepność do
podłoża CEKOL ZW-05 jest szczególnie polecany do
naprawy balkonów, powierzchni ścian i sufitów.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji 0,20 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego
proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Zaprawa nadaje się do
użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje
właściwości przez 2 godziny. W przypadku
zgęstnienia masy w tym czasie należy ponownie
intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Na
przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę
nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy.
Jednorazowo masę można nakładać do grubości
ok. 10 mm. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji
typowej dla zapraw cementowych.
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CEKOL ZW-05 Elastyczna zaprawa wyrównująca

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1:2010

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg proszku (1 l wody na opakowanie 5
kg)

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm

Grubość warstwy: do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: od +5 ºC do +25 ºC

Przyczepność po cyklach sezonowania: ≥ 0,6 N/mm2, FP-b

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 15/35

Przepuszczalność wody po cyklach sezonowania ≤ 1ml/cm² po 48h

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m²∙min0,5

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5kg EAN 5906474050051

Opakowanie 25kg EAN 5906474050259

CN 3214190

UWAGI
1. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.
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CEKOL Q-1 UNI
Uniwersalny klej do płytek

• Klejenie płytek metodą cienkowarstwową
• Klejenie bloczków i cegieł na cienką spoinę
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Do wyrównywania podłoża
• Bezpieczny dla środowiska

CERAMIKA CEGŁA BLOCZKI

ZASTOSOWANIE

Polecany do przyklejania płytek ceramicznych
metodą cienkowarstwową do betonu, cegły,
tynków cementowych, cementowo-wapiennych.
Możliwość klejenia bloczków i cegieł na cienką
spoinę. Do wyrównywania podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być
czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Wszelkie
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć za pomocą
szpachelki lub szorstkiej szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-1 UNI jest cementową zaprawą klejącą (C),
normalnie wiążącą (1), o wydłużonym czasie
otwartym (E), C1E. Mrozo i wodoodporna. Do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Klej należy przygotować
wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24 l wody (4,4
– 4,8 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. Przy klejeniu
płytek na zewnątrz zaleca się klejenie ciągłą
warstwą i dodatkowo przesmarowanie spodniej strony
płytki cienką warstwą kleju, co znacznie polepsza
przyczepność.
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CEKOL Q-1 UNI Uniwersalny klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C1E

Wielkość płytek: do małych i średnich formatów

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 0,5 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: od 2 do 10 mm

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474093201

Spełnia wymagania: EN 998-2 Zaprawa murarska do cienkich spoin według
przepisu do ścian murowanych, słupów i ścian
działowych

Reakcja na ogień: A1

Absorpcja wody: ≤ 0,2 kg/m²·min0,5

Przepuszczalność pary wodnej, współczynnik
dyfuzji pary wodnej µ: (wartość tabelaryczna: EN
1745:2012, Tablica A.12)

5/20
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Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry, mat
(średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012,
Tablica A.12) Gęstość, kg/m³ : 1400

0,45 W/(m·K) dla P=50%

Trwałość – ubytek masy po cyklach
zamrażania-rozmrażania

≤ 3 %

Proporcje składników: cement/kruszywo, % 1:2

Zawartość chlorków < 0,1 %

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5 kg 5906474093058

Opakowanie 20 kg 5906474093201

CN 3214190

UWAGI
Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL Q-2 MULTI
Żelowy klej do płytek

• Do płytek małych, średnich i wielkoformatowych
• Możliwość klejenia płytek od góry ściany
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Wzmocniony włóknem
• Uelastyczniony

GRES CERAMIKA KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

CEKOL Q-2 MULTI jest elastyczną, cementową
zaprawą klejącą (C), normalnie wiążącą (1) o
zmniejszonym spływie (T), C1T. Szczególnie
polecany do klejenia gresu, ceramiki, terakoty oraz
mozaiki do cegły, betonu, gazobetonu, tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, płyt
gipsowo-kartonowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń. Wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki odpowiednio dobranej recepturze daje
możliwość klejenia płytek od góry ściany.
Polecany na powierzchnie podgrzewane. Do
szpachlowania i wyrównywania. Mrozo i wodoodporny.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy: Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24
l wody (4,4 – 4,8l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju: Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia na
zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności
płytek wysoko nasiąkliwych, płytek gresowych oraz
płytek o dużych rozmiarach CEKOL Q-2 MULTI
należy nanosić ciągłą warstwą zarówno na
podłoże jak i na spodnią stronę płytek.
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CEKOL Q-2 MULTI Żelowy klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do układania
płytek, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C1T

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 0,5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 0,5 N/mm²

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ºC

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 30 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5 kg EAN: 5906474103054

Opakowanie 20kg EAN: 5906474103207

CN 3214190

UWAGI
Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL Q-3 MAX
Fibrożelowy klej do płytek

• Możliwość klejenia płytki na płytkę
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Podwójna moc włókna
• Możliwość klejenia elementów szklanych
• Wysokoelastyczny

CERAMIKA GRES KAMIEŃ SZKŁO

ZASTOSOWANIE

Służy do przyklejania płytek gresowych,
ceramicznych, kamiennych i szklanych oraz wełny
mineralnej do podłoży betonowych, cegły,
gazobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i
bloczków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
stabilnych podłoży drewnopochodnych i konstrukcji
stalowych. Dzięki podwójnej mocy włókna można
kleić nową glazurę na starą bez konieczności
skuwania. Zaprawę można stosować również do
wyrównywania i szpachlowania. Możliwość klejenia
płytek od góry ściany.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-3 MAX jest cementową zaprawą klejącą
(C), o podwyższonych parametrach technicznych (2),
zmniejszonym spływie (T) i wydłużonym czasie
otwartym (E), C2TE. CEKOL Q-3 MAX jest
wysokoelastyczną, mrozo i wodoodporną zaprawą
klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Polecany na powierzchnie podgrzewane.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24
l wody (4,4 – 4,8 l wody na worek 20 kg), a
następnie dokładnie wymieszać mieszadłem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.
Odczekać ok. 3 minuty i jeszcze raz dokładnie
wymieszać. Czas zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia na
zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności
płytek wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych
CEKOL Q-3 MAX należy nanosić ciągłą warstwą
zarówno na podłoże jak i na spodnią stronę
płytek.
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CEKOL Q-3 MAX Fibrożelowy klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2TE

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 20 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 5kg EAN: 590647411353

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474113206

3214190
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UWAGI
Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL Q-4 PLUS
Hydrożelowy klej do płytek

• Hydrofobowy, odporny na nasiąkanie
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Zwiększona przyczepność do podłoża
• Wzmocniony włóknem
• Wysokoelastyczny

ŁAZIENKA BALKON TARAS BASEN ELEWACJA

ZASTOSOWANIE

Dzięki specjalnym dodatkom hydrofobizującym jest
szczególnie polecany do przyklejania okładzin
ceramicznych w basenach, fontannach, na balkonach i
tarasach. Można go stosować do przyklejania płytek
ceramicznych, gresowych, kamiennych, szklanych oraz
wełny mineralnej, elementów styropianowych do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz stabilnych
podłoży drewnopochodnych. CEKOL Q-4 PLUS
można także używać do wyrównywania i
szpachlowania. Polecany na powierzchnie podgrzewane

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-4 PLUS jest odkształcalną (S1), cementową
zaprawą klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i
wydłużonym czasie otwartym (E), C2TES1.

WYKONANIE

Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej. W celu uzyskania
szczelności należy zastosować zaprawę
uszczelniającą jednoskładnikową CEKOL ZU-1 lub
zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową CEKOL
ZU-2. Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,23 – 0,25
l wody (4,6 – 5 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3 minuty i
jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas zużycia
zaprawy ok. 3 godziny. Nakładanie kleju. Klej
nanieść na przygotowane podłoże za pomocą
pacy zębatej. W przypadku powierzchni
podgrzewanych przed przyklejeniem płytek należy
wyłączyć ogrzewanie. Włączenie może
nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia płytek
wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych na
zewnątrz CEKOL Q-4 PLUS należy nanosić ciągłą
warstwą zarówno na podłoże jak i na spodnią
stronę płytek, co znacznie zwiększy przyczepność.
W miejscach narażonych na podciekanie wodą
wykonać warstwę hydroizolacji.

 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 59/130 



CEKOL Q-4 PLUS Hydrożelowy klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek

Klasa kleju: C2TES1

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,23 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 20 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Klej odkształcalny (S1) Odkształcenie poprzeczne: ≥ 2,5 mm i < 5 mm

Opakowanie 5kg EAN: 5906474123052

Opakowanie 20kg EAN: 5906474123205

CN 3214190
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CEKOL Q-5 PRO
Hybrydowy Biały klej do
płytek

• Na bazie białego cementu
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Podwyższona przyczepność do podłoża
• Wzmocniony włóknem
• Wysokoelastyczny

MARMUR GRANIT KAMIEŃ SZKŁO

ZASTOSOWANIE

CEKOL Q-5 PRO stosuje się go do przyklejania płyt
marmurowych, granitowych, kamiennych,
ceramicznych oraz mozaiki szklanej do podłoży
mineralnych. Polecany jest do klejenia płytek na
powierzchnie typowe i podgrzewane. Zastosowanie
białego cementu jako spoiwa znacznie ogranicza
ryzyko powstania przebarwień na płytkach.
Możliwość szpachlowania i wyrównywania
podłoży.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być
czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń, wszelkie
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć za pomocą
szpachelki lub szorstkiej szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-5 PRO jest białą cementową zaprawą
klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i
wydłużonym czasie otwartym (E), C2TE. Produkt jest
elastyczną, mrozo i wodoodporną zaprawą klejącą
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Charakteryzuje się podwyższoną przyczepnością.
Dzięki precyzyjnie dobranej recepturze wykazuje
dużą oporność na spływanie, dzięki czemu
możliwe jest klejenie płytek od góry.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,25 – 0,27
l wody (5 – 5,4 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
klejenia na zewnątrz oraz w celu polepszenia
przyczepności płytek wysoko nasiąkliwych i płytek
gresowych, CEKOL Q-5 PRO należy nanosić ciągłą
warstwą zarówno na podłoże jak i na spodnią
stronę płytek. Przed zastosowaniem kleju CEKOL Q-5
PRO na powierzchnie podgrzewane należy
wyłączyć ogrzewanie. Włączenie może
nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek.
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CEKOL Q-5 PRO Hybrydowy Biały klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2TE

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,25 do 0,27 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 20 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 5 kg EAN: 5906474143050

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474140202

CN 3214190

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe
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UWAGI
W celu uzyskania szczelności należy zastosować zaprawę uszczelniającą jednoskładnikową CEKOL ZU-1 lub
zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową
CEKOL ZU-2.
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CEKOL Q-6 EXTRA
Specjalny biały klej do płyt
kamiennych

• Możliwość klejenia od góry ściany
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane
• Zawiera specjalne kruszywa kwarcowe
• Wzmocniony włóknem
• Grubość warstwy do 30 mm

MARMUR GRANIT KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

Polecany jest do przyklejania marmuru, płyt
granitowych, ceramicznych oraz elementów szklanych
do podłoży mineralnych. Na powierzchnie typowe i
podgrzewane. Zastosowanie białego cementu jako
spoiwa znacznie ogranicza ryzyko powstawania
przebarwień na płytkach. Możliwość
wyrównywania i szpachlowania podłoży.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, pozostałości farb emulsyjnych,
olejnych oraz luźne ziarenka piasku usunąć
szpachelką lub szorstką szczotką.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-6 EXTRA jest białą cementową zaprawą
klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), zmniejszonym spływie (T) i
wydłużonym czasie otwartym (E), C2TE. Dzięki
zastosowaniu wysokiej klasy polimerów, włókien
oraz specjalnego kruszywa CEKOL Q-6 charakteryzuje
się zwiększoną przyczepnością oraz wysoką
odpornością na spływanie. Produkt jest elastyczną,
mrozo i wodoodporną zaprawą klejąca do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,25 – 0,27
l wody (5 – 5,4 l wody na worek 20 kg), a następnie
dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3
minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia na
zewnątrz oraz w celu polepszenia przyczepności
płytek, CEKOL Q-6 EXTRA należy nanosić ciągłą
warstwą zarówno na podłoże jak i na spodnią
stronę płytek.
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CEKOL Q-6 EXTRA Specjalny biały klej do płyt kamiennych

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2TE

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,25 do 0,27 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 10
mm

Grubość warstwy: od 2 do 30 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 30 min

Opakowanie 20kg: EAN: 55906474130203

CN 3214190

Wielkość płytek: małe, średnie i wielkoformatowe

UWAGI
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W celu uzyskania szczelności należy zastosować zaprawę uszczelniającą jednoskładnikową CEKOL ZU-1 lub
zaprawę uszczelniającą dwuskładnikową
CEKOL ZU-2.
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CEKOL Q-7
EXPRESS
Szybkowiążący klej do
płytek

• Wysoka przyczepność początkowa
• Możliwość klejenia od góry ściany
• Spoinowanie po 4 h w temperaturze ≥ 18°C
• Polecany na klatki schodowe i korytarze
• Na powierzchnie typowe i podgrzewane

CERAMIKA GRES KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

CEKOL Q-7 EXPRESS można stosować do przyklejania
płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
wysezonowanych tynków cementowych i
cementowo-wapiennych oraz jednowarstwowych
tynków gispowych. CEKOL Q-7 EXPRESS polecany do
szybkiego montażu płytek mało i
średnioformatowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń, wszelkie pozostałości farb
emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku
należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej
szczotki.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-7 EXPRESS jest cementową zaprawą
klejącą (C), o podwyższonych parametrach
technicznych (2), szybkowiążącą (F) o
zmniejszonym spływie (T) i wydłużonym czasie
otwartym (E), C2FTE. Krótki czas wiązania (ok. 4h)
pozwala na szybkie wykonywanie prac remontowych.
Zmniejszony spływ umożliwia montaż płytek od
góry ściany.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy
przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,19 – 0,21
l wody (3,8 – 4,2 l wody na worek 20 kg), a
następnie dokładnie wymieszać mieszadłem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Odczekać
ok. 3 minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać.
Jednorazowo należy przygotować taką ilość
zaprawy klejącej aby zużyć ją w ciągu 30 minut.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane
podłoże za pomocą pacy zębatej. W przypadku
powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem
płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie
może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od
położenia płytek. W przypadku klejenia płytek
wysoko nasiąkliwych i płytek gresowych na
zewnątrz CEKOL Q-7 EXPRESS należy nanosić
ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i na
spodnią stronę płytek, co znacznie zwiększy
przyczepność. W miejscach narażonych na
podciekanie wodą wykonać warstwę hydroizolacji.
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CEKOL Q-7 EXPRESS Szybkowiążący klej do płytek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klasa kleju: C2FTE

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa

≥ 1 N/mm²

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność wczesna

≥ 0.5 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach
kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona
jako: przyczepność po starzeniu termicznym

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach działania
wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po
zanurzeniu w wodzie

≥ 1 N/mm²

Trwałość złącza w warunkach cykli
zamrażania-rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania

≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,19 do 0,21 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas korygowania płytek: 10 minut

Wydajność: około 2.7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach
10 mm

Grubość warstwy: do 30 mm

Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C

Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 4 godz. w temp. ≥18°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Spływ (T) ≤ 0,5 mm

Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie
krótszym niż 10 min

Opakowanie 20kg: EAN: 5906474170209

CN 3214190

Wielkość płytek: małe, średnioformatowe
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UWAGI
W miejscach narażonych na podciekanie wodą wykonać warstwę hydroizolacji CEKOL ZU-1 jednoskladnikową lub
CEKOL ZU-2 dwuskładnikową.
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CEKOL ZU-1
Hydroizolacja

• zaprawa uszczelniająca
• łazienki, tarasy, balkony, baseny, piwnice
• pod okładziny ceramiczne, klinkierowe, kamienne
• izolacja pod i nadziemna murów i słupów fundamentowych
• bez gruntowania

JEDNOSKŁADNIKOWA

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZU-1 jest zaprawą do wykonywania izolacji
wodoszczelnych na tarasach, balkonach, w basenach
kąpielowych, pod okładzinę ceramiczną,
klinkierową i kamienną oraz do izolacji murów i
słupów fundamentowych pod i nadziemnych, w
kanałach, tunelach i piwnicach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie ubytki
należy wyrównać zaprawą wyrównującą CEKOL
ZW-04. Przed nałożeniem zaprawy podłoże
należy zwilżyć wodą do uzyskania powierzchni
matowo-wilgotnej.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZU-1 jest mieszanką szarego cementu,
wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Po
wymieszaniu z wodą powstaje rozpływna masa o
bardzo dobrej urabialności, która zapewnia wysoką
przyczepność do podłoży mineralnych takich jak
beton, cegła ceramiczna, silikatowa, tynki cementowe
itp.

WYKONANIE

Należy wsypać 1 kg proszku do ok. 0,22 l wody i
dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej
masy. Pozostawić na 5 min. i ponownie wymieszać.
Masę uszczelniającą jednoskładnikową należy
nakładać w dwóch warstwach, pierwszą za
pomocą szczotki dekarskiej a następną przy użyciu
pacy stalowej. Drugą warstwę nanosić po związaniu
warstwy pierwszej tj. po ok. 4-6 godzinach od
nałożenia. W narożach należy zastosować
odpowiednią taśmę uszczelniającą. Klejenie
płytek można wykonywać po około 48 godzinach
od nałożenia ostatniej warstwy masy
uszczelniającej. Zaleca się użycie kleju
odkształcalnego CEKOLQ-4 PLUS.

 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 72/130 



CEKOL ZU-1 Hydroizolacja

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 14891CM O1P Cementowy wyrób
nieprzepuszczający wody stosowany w postaci
ciekłej (mocowany z klejem typu C2 zgodnym z
normą EN 12004 ) PN-EN 13963 Typ 4B

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i
rozmrażania:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej : ≥ 0,5 N/mm²

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach
znormalizowanych:

≥0,75 mm

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej
temperaturze (-5°C):

≥0,75 mm

Wodoszczelność: brak przenikania

Grubość jednej warstwy: maksymalnie 2 mm

Wydajność: ok. 4 kg/ m² przy łącznej grubości warstwy 2,5mm

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 6 kg EAN: 5906474270060

Opakowanie 22kg EAN: 5906474270220

CN 3214190

UWAGI
Pielęgnacja. Świeże warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz przed intensywnym wysychaniem.
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CEKOL ZU-2
Zaprawa uszczelniająca
dwuskładnikowa

• wodoszczelna
• elastyczna
• do wewnątrz i na zewnątrz

DWUSKŁADNIKOWA

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZU-2 jest zaprawą do wykonywania izolacji
wodoszczelnych na tarasach, balkonach, w basenach
kąpielowych, pod okładzinę ceramiczną,
klinkierową i kamienną oraz do izolacji murów i
słupów fundamentowych pod i nadziemnych, w
kanałach, tunelach i piwnicach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie ubytki
należy wyrównać zaprawą wyrównującą CEKOL
ZW-04.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZU-2 jest masą uszczelniającą
dwuskładnikową, która składa się z komponentu
A (szarego cementu, wypełniaczy oraz dodatków
modyfikujących) i komponentu B (wodna dyspersja
polimeru styrenowo-akrylowego). Po wymieszaniu
komponentów powstaje tiksotropowa masa
rozpływna, która zapewnia wysoką przyczepność
do podłoży mineralnych takich jak beton, cegła
ceramiczna, silikatowa, tynki cementowe itp.

WYKONANIE

Należy wsypać 1 kg proszku ( komponent A) do
0,34-0,36 l komponentu B i dokładnie wymieszać za
pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania
jednorodnej masy. Przed nałożeniem masy
podłoże należy zwilżyć wodą do uzyskania
powierzchni matowo-wilgotnej. Masę uszczelniającą
należy nakładać w dwóch warstwach, pierwszą za
pomocą szczotki dekarskiej a następną przy użyciu
pacy stalowej. Drugą warstwę nanosić po związaniu
warstwy pierwszej tj. po ok. 4-6 godzinach od
nałożenia. W narożach należy zastosować
odpowiednią taśmę uszczelniającą. Grubość
jednej warstwy maksymalnie do 2 mm. Świeże
warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz
przed intensywnym wysychaniem. Klejenie płytek po
około 48 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy
masy uszczelniającej. Zaleca się użycie kleju
odkształcalnego CEKOL Q-4 PLUS.
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CEKOL ZU-2 Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 14891CM O1P

Cementowy wyrób nieprzepuszczający wody
stosowany w postaci ciekłej (mocowany z klejem typu
C2 zgodnym z normą EN 12004 EN 14891CM O1P

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i
rozmrażania:

≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej : ≥ 0,5 N/mm²

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach
znormalizowanych:

≥0,75 mm

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej
temperaturze (-5°C):

≥0,75 mm

Wodoszczelność: brak przenikania

Grubość jednej warstwy: maksymalnie 2 mm

Wydajność: ok. 4 kg/ m² przy łącznej grubości warstwy 2,5mm

Temperatura stosowania i podłoża : +5˚C ÷ +25˚C

Opakowanie komponent A 25kg EAN: 5906474275256

Opakowanie komponent B 9l EAN: 5906474277090

CN ZU-2 A 3214190

CN ZU-2 B 3209100

UWAGI
Pielęgnacja. Świeże warstwy należy chronić przed opadami deszczu oraz przed intensywnym wysychaniem.
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CEKOL PC-80
Podkład cementowy

• Do przygotowania posadzki
• Pod wszystkie rodzaje okładzin
• Nakładanie ręczne i maszynowe
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Grubość warstwy 20-80 mm

MROZO I WODOODPORNY

ZASTOSOWANIE

CEKOL PC-80 jest materiałem przeznaczonym do
wykonywania podkładu podłogowego na bazie
cementu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
obiektów budowlanych. Może stanowić podkład
pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i
wykładziny PVC. Nadaje się do wykonywania
wylewek maszynowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne
od substancji zmniejszających przyczepność (pyły,
bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzone podłoże
należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i
silnie chłonącego podłoża, zagruntować CEKOL
DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL PC-80 jest mieszanką cementu, odpowiednio
dobranych kruszyw oraz dodatków modyfikujących.
Maksymalna wielkość ziarna 4 mm.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suchego
proszku i dokładnie wymieszać za pomocą
mieszadła mechanicznego lub w betoniarce. Do
wykonania podkładu podłogowego można użyć
odpowiednich maszyn i urządzeń. Zaprawę nanosić
na przygotowane podłoże tak jak tradycyjne
jastrychy cementowe w technologii półsuchej.
Szerokość układanego pola ok. 2 m. Wyrównać
zaprawę za pomocą łat przesuwanych po wcześniej
przygotowanych prowadnicach oddzielających pola.
Powierzchnię zatrzeć na gładko. Zaprawę należy
zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęstnienia w
tym czasie, należy ją ponownieintensywnie
wymieszać nie dolewając wody. W czasie wiązania
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Po
wstępnym związaniu wykonać dylatacje oraz
pielęgnować jak tradycyjny beton.
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CEKOL PC-80 Podkład cementowy

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C20-F5

Proporcje mieszanki: 2,5 l do 3,0 l wody na 25 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: ok. 2 kg/ m²/mm

Grubość warstwy: 20 do 80 mm

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18˚C

Temperatura wykonywania prac: +5˚C do +25˚C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm²

Reakcja na ogień: A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg EAN: 5906474940253

CN 32149000

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Pielęgnować jak tradycyjny beton.
3. Stosować przy konsystencji półsuchej.
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CEKOL WB-80
Wylewka betonowa

• Podkład podłogowy
• Pod płytki ceramiczne, parkiety i panele
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Zwiększona wytrzymałość
• Grubość warstwy 20-80 mm

MROZO I WODOODPORNA

ZASTOSOWANIE

CEKOL WB-80 jest materiałem przeznaczonym do
wykonywania podkładu podłogowego na bazie
cementu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
obiektów budowlanych. Może stanowić podkład
pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i
wykładziny PVC.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne
od substancji zmniejszających przyczepność (pyły,
bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzone podłoże
należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i
silnie chłonącego podłoża, zagruntować emulsją
gruntującą CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

Po związaniu zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
budowlanych. Jest mieszanką cementu, odpowiednio
dobranych kruszyw oraz dodatków modyfikujących.
Maksymalna wielkość ziarna 4 mm.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody
stosując proporcję ok. 0,6 litra wody na opakowanie
(5 kg) i dokładnie wymieszać. Zaprawę nanieść na
przygotowane podłoże tak jak tradycyjny jastrych
cementowy o konsystencji półsuchej. Świeżą
zaprawę wyrównać za pomocą łaty lub pacy. Po
wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć na
gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin.
W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy ją
ponownie wymieszać nie dolewając wody. W czasie
wiązania chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i
pielęgnować jak tradycyjny beton.
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CEKOL WB-80 Wylewka betonowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania EN 13813 CT-C20-F5

Wydajność: ok. 2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Grubość warstwy 20 do 80 mm

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18˚C

Czas schnięcia: około 1,5 mm grubości warstwy na dobę

Wydzielanie substancji korozyjnych CT

Wytrzymałość na zginanie: F 5

Wytrzymałość na ściskanie: C 20

Reakcja na ogień: A1fl

Posiada Atest higieniczny

Opakowanie 5kg: EAN: 5906474560055

Opakowanie 25kg: EAN: 5906474560253

CN 32149000

UWAGI
1. Podłoża silnie chłonące wodę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL -80.
2. Pielęgnować jak tradycyjny beton.

 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 80/130 



CEKOL WG-50
Wylewka samopoziomująca
szybkowiążąca

• grubość warstwy od 3 do 50 mm
• pod wykładziny, panele, parkiety, płytki ceramiczne
• na powierzchnie typowe i ogrzewane
• 3 h do ruchu pieszego

SZYBKOWIĄŻĄCA

ZASTOSOWANIE

CEKOL WG-50 służy do ręcznego lub maszynowego
wylewania podkładów i podłoży pod płytki
ceramiczne, kamienne, wykładziny PVC, tekstylne,
panele, parkiety itp.
Można ją stosować wyłącznie wewnątrz
pomieszczeń na wyrezonowanych i suchych
podłożach mineralnych, w pomieszczeniach o
wilgotności względnej powietrza do 70%.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Podłoże przed wylaniem musi być
wysezonowane i suche. Wytrzymałość podłoża
na rozciąganie, w przypadku warstwy zespolonej
powinna być większa niż 1,5 MPa. Przed
przystąpieniem do wylewania podłoże należy
zagruntować 2- krotnie gruntem CEKOL DL-80.
Wylewkę należy oddylatować od ścian, dylatacje
istniejące w podłożu przenieść na jej
powierzchnię po związaniu. Jednorazowa
powierzchnia bez dylatacji wewnętrznych może
wynosić max. do 50 m². W przypadku podłoży
bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych,
niezapewniających podkładowi odpowiedniej
przyczepności, należy wykonać warstwę
oddzielającą. Może ją stanowić np. folia
polietylenowa o grubości min. 0,1 mm lub inny
materiał o podobnych właściwościach.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL WG-50 jest suchą mieszanką gipsu
syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i dodatków
modyfikujących. Produkt można stosować w
warstwie o grubości od 3 mm do 50 mm, jako jastrych
zespolony, na warstwie oddzielającej lub jako
podkład pływający. Zaprawa może być również
stosowana w systemach ogrzewania podłogowego.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do wody w proporcji
ok. 7 litrów wody na 20 kg suchego proszku i
wymieszać do uzyskania, jednorodnej masy. Po 5 min.
Zaprawę jeszcze raz dokładnie wymieszać. W
przypadku wylewania maszynowego należy dobrać
odpowiednią ilość wody do uzyskania pożądanej
konsystencji. Na przygotowane podłoże wylać
płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni
podłoża pacą lub łatą oraz odpowietrzyć za
pomocą walca z kolcami, szczotki lub grabi. Po wylaniu
świeżą zaprawę należy chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem oraz zapewnić
odpowiednie warunki wentylacyjne w pomieszczeniu. W
przypadku pojawienia się na powierzchni nalotu
należy go zeszlifować, co dodatkowo ułatwi i
przyspieszy proces wysychania.
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CEKOL WG-50 Wylewka samopoziomująca szybkowiążąca

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13813

Proporcje mieszanki: ok. 7 l wody na 20 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 30 minut

Przydatność do ruchu pieszego: po 3 godzinach w temperaturze +18˚C

Czas schnięcia: około 1,5 mm grubości warstwy na dobę

Wydajność: około 15 kg/m²/10 mm

Grubość warstwy: od 3 do 50 mm

Układanie parkietów, paneli podłogowych oraz
płytek ceramicznych itp.:

po wyschnięciu do wilgotności < 1 %

Temperatura wykonywania prac: +5˚C do +25˚C

Wytrzymałość na zginanie: F5

Wytrzymałość na ściskanie: C30

Reakcja na ogień: A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 20 kg EAN: 5906474520202

CN 32149000

UWAGI
1. Minimalna grubość wylewki na warstwie oddzielającej wynosi 35 mm
2. Grubość wylewki jako podkładu pływającego powinna wynosić minimum 35 mm.
3. Grubość warstwy nad elementem grzejnym minimum 10 mm.
4. W przypadku powierzchni podgrzewanych, przed wylaniem masy, należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
Włączenie może nastąpić po upływie 7 dni.
5. Wykładziny podłogowe, parkiety, panele oraz płytki ceramiczne można układać po całkowitym
wyschnięciu wylewki (wilgotność poniżej 1%).
6. Przed przyklejaniem płytek ceramicznych zaleca się gruntowanie powierzchni preparatem CEKOL GS -83
KONTAKT . Płytki kleić najlepiej metodą dwustronną stosując zaprawy klejące elastyczne, np. CEKOL C-10 lub
CEKOL C -11.
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CEKOL ZK-1
Zaprawa murarska do klinkieru

• do murowania na pełną spoinę
• zawiera tras
• paroprzepuszczalna
• do wewnątrz i na zewnątrz
• Grubość warstwy 6-40 mm

BEZ WYKWITÓW I PRZEBARWIEŃ

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZK-1 przeznaczona jest do murowania i
spoinowania ścian z elementów klinkierowych, tzw.
murowania pełną spoiną, wewnątrz i na zewnątrz
budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Elementy przeznaczone do
murowania muszą być czyste i suche.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZK-1 jest fabrycznie wytwarzaną mieszanką
cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz
dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się
łatwością w nakładaniu i dobrą przyczepnością.
Maksymalna grubość ziarna to 2 mm , a grubość
stosowanej warstwy to od 6 do 40 mm.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji ok. 3 litra na 25 kg suchej zaprawy i
dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Cegły klinkierowe powinny być
czyste i suche. Zaprawę należy nanosić zgodnie z
zasadami murowania na tzw. pełną spoinę.
Powstałe zabrudzenia lica cegły natychmiast
usunąć. Przed związaniem zaprawy należy spoinę
wyrównać. Przygotowaną zaprawę należy zużyć
w ciągu 2 godzin. Jeżeli w tym czasie zgęstnieje,
należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody.
W trakcie trwania prac oraz po ich zakończeniu mur
należy chronić przed nadmiernym
nasłonecznieniem oraz opadami deszczu przez kilka
dni.
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CEKOL ZK-1 Zaprawa murarska do klinkieru

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-2

Proporcje mieszanki: 0,12 l wody na 1 kg suchej zaprawy

Proporcje składników cement/kruszywo (masowo): 1:5

Grubość warstwy: od 6 mm do 40 mm

Zużycie: ok 34 kg zaprawy (1 m² muru o grubości 12 cm, z
cegły o tradycyjnych wymiarach i grubości spoiny 1
cm)

Temperatura wykonywania prac: +5˚C do +25˚C

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M15 ( ≥ 15 N/mm²)

Reakcja na ogień: A1

Absorbcja wody : ≤ 0,15 kg/m²min0,5

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK

Trwałość-ubytek masy po cyklach zamrażania i
rozmrażania:

≤ 3 %

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 23kg (grafitowa): EAN: 5906474650022

Opakowanie 23kg (szara): EAN: 5906474650015

CN 38245090

UWAGI
Występuje w 3 wersjach kolorystycznych: szara, grafit,
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CEKOL ZMT-20
Zaprawa uniwersalna

• Murowanie i tynkowanie ścian
• Uzupełnianie ubytków ścian i sufitów
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Mrozo i wodoodporna
• Grubość warstwy 5-20 mm

MURARSKO-TYNKARSKA

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZMT-20 jest wyrobem o uniwersalnym
zastosowaniu. Nadaje się do murowania ścian z
cegły, gazobetonu, keramzytobetonu i innych
elementów ściennych. Ponad to służy do
wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach
mineralnych oraz do uzupełniania ubytków na
ścianach i sufitach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz
luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć. Przed
nałożeniem zaprawy suche podłoża zwilżyć
wodą. Podłoża słabe i silnie chłonące
zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa murarsko - tynkarska jest fabrycznie
wytwarzaną mieszanką cementu, odpowiednio
dobranych wypełniaczy oraz dodatków
modyfikujących. Charakteryzuje się łatwością w
nakładaniu i dobrą przyczepnością. Zaprawa jest
mrozo- i wodoodporna do stosowania wewnątrz oraz
na zewnątrz pomieszczeń.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji ok. 0,7 litra na 5 kg suchej zaprawy i
dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Przygotowaną zaprawę należy
zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku zgęstnienia w
tym czasie należy ją ponownie wymieszać nie
dolewając wody.
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CEKOL ZMT-20 Zaprawa uniwersalna

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-2 Zaprawa murarska wg przepisu PN-EN
998-1GP CS III W1, Zaprawa tynkarska ogólnego
przeznaczenia

Proporcje mieszanki: ok. 0,7 l wody na opakowanie 5 kg

Zużycie: około 1,8 kg /m²/mm

Czas zużycia zaprawy: 2h

Grubość warstwy: 5 do 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 N/mm²

Zawartość chlorków: < 0,1%

Absorpcja wody: Wc1; ≤0,4kg/m²·min0,5

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 12

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm² FP-b

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C ÷ 25°C

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5kg EAN: 5906474580053

CN 32141090

UWAGI
W przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach, podłoże zwilżyć wodą i pielęgnować.
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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

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

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

WŁAŚCIWOŚCI

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.

WYKONANIE

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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

WŁAŚCIWOŚCI

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.

WYKONANIE

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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

WŁAŚCIWOŚCI

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.

WYKONANIE

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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

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

WYKONANIE

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.
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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

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.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

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.

WYKONANIE

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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CEKOL TERMO S1
Klej do styropianu

• wydajny
• doskonale przyczepny do podłoża
• łatwy w nakładaniu
• mrozo i wodoodporny

TERMO

ZASTOSOWANIE

CEKOL TERMO S1 stosuje się do przyklejania izolacji
termicznych ze styropianu do podłoży mineralnych
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte i wolne od zatłuszczeń. Podłoża bardzo
nasiąkliwe oraz narażone na zawilgocenie należy
zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TERMO S1 jest wydajnym, praktycznym i
łatwym w użyciu produktem. Jest wysokoelastyczną,
nienasiąkliwą, wodo- i mrozoodporną zaprawą
klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. CEKOL TERMO S1 stanowi element
systemu ociepleń CEKOL TERMO S.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji od 5 do 5,5 litra wody na 25 kg worek i
dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Następnie odczekać ok.
3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godz. Do przyklejania izolacji
termicznej ze styropianu klej nanosić punktowo
stosując nie mniej niż 12 punktów na m², o
objętości nie mniejszej niż 120 cm³ każdy.
Dodatkowo na płytach styropianowych nanosić
zaprawę na brzegach formując ramkę dookoła
płyty o szerokości 3 cm i grubości ok. 1 cm. Płyty
izolacyjne przyklejać w czasie do 20 minut od
nałożenia zaprawy na styropian. Położenie płyt
izolacyjnych można korygować w czasie do 10 minut
od ich przyklejenia.
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CEKOL TERMO S1 Klej do styropianu

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13499 ETICS-EPS-EN 13499-2,5-F-I2-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: przyklejanie styropianu ok. 4 kg/m²

Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C

Deklarowany opór cieplny dla styropianu o grubości
100 mm:

0,04 W/m·K 2,5 m²·K/W

Odporność na uderzenia: I 2

Odporność na wgniatanie: PE 200

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO S

Opakowanie 25kg EAN: 5906474660106

CN 32141090

UWAGI
W skład systemu TERMO S wchodzą:
CEKOL DL-80
CEKOL TERMO S 1
CEKOL TERMO S 2
CEKOL GB -87
CEKOL C -35
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CEKOL TERMO S2
Klej do zatapiania siatki

• wzmocniony włóknem
• wodo i mrozoodporny
• nienasiąkliwy
• do nakładania ręcznego i maszynowego

TERMO

ZASTOSOWANIE

CEKOL TERMO S2 stosuje się do zatapiania siatki z
włókna szklanego na izolacji termicznej budynku
wykonanej ze styropianu wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Zaprawę klejącą CEKOL TERMO S2
można stosować również do przyklejania płyt
styropianowych do podłoży mineralnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do zatapiania siatki należy
sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych,
ewentualne nierówności uzupełnić,
zaszpachlować wgłębienia powstałe w miejscach
montażu łączników.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TERMO S2 jest wydajnym, praktycznym i
łatwym w użyciu produktem. Jest wysokoelastyczną,
nienasiąkliwą, wodo- i mrozoodporną zaprawą
klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Produkt wykazuje wysoką przyczepność
do podłoża, a poprzez zastosowanie włókien jest
odporny na zarysowania. Zaprawa stanowi doskonały
podkład pod tynki szlachetne w zewnętrznym
zespolonym systemie ociepleń budynków ETICS.
Zaprawa stanowi element systemu ociepleń TERMO S.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji od 5 do 5,5 litra wody na 25 kg worek i
dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Następnie odczekać ok.
3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać.
Nałożyć zaprawę na powierzchnię płyt równą
warstwą o grubości ok. 3-4 mm, a następnie
przyłożyć pasy siatki w celu wtopienia jej w
warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie
wtopiona, aby na powierzchni nie był widoczny jej
kolor. W narożach zastosować odpowiednie listwy
narożne oraz dodatkowe pasy siatki.
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CEKOL TERMO S2 Klej do zatapiania siatki

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13499 ETICS-EPS-EN 13499-2,5-F-I2-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: zatapianie siatki - ok 4kg/m²

Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C

Deklarowany opór cieplny dla styropianu o grubości
100 mm:

l=0,04 W/m·K 2,5 m²·K/W

Odporność na uderzenia: I 2

Odporność na wgniatanie: PE 200

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO S

Opakowanie 25kg EAN: 5906474660205

CN 32141090

UWAGI
W skład systemu TERMO S wchodzą:
CEKOL DL-80
CEKOL TERMO S 1
CEKOL TERMO S 2
CEKOL GB -87
CEKOL C -35
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CEKOL TERMO W1
Klej do wełny mineralnej

• Mrozo i wodoodporny
• nienasiąkliwy
• plastyczny
• do nakładania ręcznego i mechanicznego

TERMO

ZASTOSOWANIE

CEKOL TERMO W1 stosuje się do przyklejania izolacji
termicznych z wełny mineralnej do podłoży
mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte i wolne od zatłuszczeń. Podłoża bardzo
nasiąkliwe oraz narażone na zawilgocenia należy
zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TERMO W1 jest wysokoelastyczną,
nienasiąkliwą, wodo- i mrozoodporną zaprawą
klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. CEKOL TERMO W1 stanowi element
systemu ociepleń CEKOL TERMO W.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji od 5 do 5,5 litra wody na 25 kg worek i
dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Następnie odczekać ok.
3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas
zużycia zaprawy ok. 3 godz. Do przyklejania izolacji
termicznej z wełny mineralnej klej nanosić punktowo
stosując nie mniej niż 12 punktów na m² o
objętości ok. 120 cm³ każdy. Dodatkowo na
płytach z wełny nanosić zaprawę na brzegach
formując ramkę dookoła płyty o szerokości 3 cm i
grubości ok. 1 cm. Płyty izolacyjne przyklejać w
czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na
wełnę. Położenie płyt izolacyjnych można
korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia.
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CEKOL TERMO W1 Klej do wełny mineralnej

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13500 ETICS-MW-EN 13500-1,2-F-I10-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: zatapianie siatki - ok 4kg/m²

Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C

Deklarowany opór cieplny dla wełny o grubości 50
mm:

l=0,041 W/m·K 1,2 m²·K/W

Odporność na uderzenia: I 10

Odporność na wgniatanie: PE 200

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO W

Opakowanie 25kg EAN: 5906474660304

CN 32141090

UWAGI
W skład systemu TERMO W wchodzą:
CEKOL DL-80
CEKOL TERMO W1
CEKOL TERMO W2
CEKOL GB -87
CEKOL C -35
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CEKOL TERMO W2
Biały klej do zatapiania siatki

• wzmocniony włóknem
• wodo i mrozoodporny
• nienasiąkliwy
• do nakładania ręcznego i maszynowego

TERMO

ZASTOSOWANIE

CEKOL TERMO W2 stosuje się do zatapiania siatki z
włókna na izolacji termicznej wykonanej z wełny
mineralnej lub styropianu wewnątrz i na zewnątrz
budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do zatapiania siatki należy
sprawdzić stan powierzchni płyt z wełny
mineralnej/styropianu, ewentualne nierówności
uzupełnić, zaszpachlować wgłębienia powstałe
w miejscach montażu łączników.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TERMO W2 wykazuje wysoką przyczepności
do podłoża, a poprzez zastosowanie włókien jest
odporny na zarysowania i pęknięcia. Jest
wysokoelastyczną, nienasiąkliwą, wodo- i
mrozoodporną zaprawą klejącą do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji od 5 do 5,5 litra wody na 25 kg worek i
dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Czas zużycia zaprawy ok.
3 godz. Nałożyć pierwszą cienką warstwę kleju
na powierzchnię wełny i pozostawić do wstępnego
związania. Następnie nałożyć zaprawę na
powierzchnię płyt równą warstwą o grubości ok.
3-4 mm, a następnie przyłożyć pasy siatki w celu
wtopienia jej w warstwę zaprawy. Siatka musi być
całkowicie wtopiona, aby na powierzchni nie był
widoczny jej kolor. W narożach zastosować
odpowiednie listwy narożne oraz dodatkowe pasy
siatki.
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CEKOL TERMO W2 Biały klej do zatapiania siatki

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13500 ETICS-MW-EN 13500-1,2-F-I10-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: zatapianie siatki - ok 4kg/m²

Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C

Deklarowany opór cieplny dla wełny o grubości 50
mm:

l=0,041 W/m·K 1,2 m²·K/W

Odporność na uderzenia: I 10

Odporność na wgniatanie: PE 200

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO W

Opakowanie 25kg EAN: 5906474660403

CN 32141090

UWAGI
W skład systemu TERMO W wchodzą:
CEKOL DL-80
CEKOL TERMO W1
CEKOL TERMO W2
CEKOL GB -87
CEKOL C -35
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CEKOL C-35
BARANEK
Biały mineralny tynk
elewacyjny

• nakładanie ręczne i maszynowe
• uziarnienie 1,5 oraz 2,5 mm
• odporny na mikropęknięcia
• odporny na wykwity i porastanie

BARANEK

ZASTOSOWANIE

CEKOL C-35 BARANEK jest wysokiej jakości
materiałem do uszlachetniania zewnętrznych ścian
budynków. Może być stosowany również
wewnątrz pomieszczeń. CEKOL C-35 BARANEK jest
przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich. Nadaje się do nakładania
ręcznego oraz mechanicznego. Produkt dostępny jest
w dwóch granulacjach: 1,5 mm oraz 2,5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych. 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.
Uwaga: Podłoża silnie chłonące wodę (np.
gazobeton) zagruntować CEKOL DL-80. Przed
stosowaniem na warstwie zbrojącej w systemach
ETICS zaleca się zastosowanie CEKOL GB-87.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL C-35 BARANEK jest suchą mieszanką wysokiej
jakości białego cementu, białych wypełniaczy
mineralnych i środków modyfikujących,
zapewniających doskonałą urabialność i
przyczepność do podłoży mineralnych. Nie zawiera
składników toksycznych, ani podatnych na
żółknięcie pod wpływem światła i warunków
atmosferycznych. CEKOL C-35 BARANEK jest
doskonałym podkładem pod farby mineralne,
silikonowe, silikatowe i akrylowe. Biała barwa pozwala
na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania
pełnego efektu barwnego. Zaprawa CEKOL C-35
BARANEK jest wodoodporna i mrozoodporna. CEKOL
C-35 BARANEK polecany jest, jako warstwa
zewnętrzna w systemach ociepleń ETICS.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednolitej masy, stosując 0,16 do 0,20 litra wody na 1
kg suchego proszku. Zaprawa jest gotowa do użycia
bezpośrednio po wymieszaniu i utrzymuje swoje
właściwości przez ok. 2 godziny. Zaprawę nanosić
na przygotowane podłoże równą warstwą o
grubości największego ziarna. Warstwę wyrównać
pacą i dowolnie fakturować za pomocą kielni, pacy
lub innych narzędzi. W przypadku gęstnienia masy
ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając
wody. Warstwę świeżego tynku należy chronić
przed deszczem i nadmiernym wysychaniem.
Malowanie można przeprowadzić po całkowitym
stwardnieniu i wyschnięciu tynku.
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CEKOL C-35 BARANEK Biały mineralny tynk elewacyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-1 OC CSII W2

Proporcje mieszanki: 0,16 do 0,20 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 h

Wydajność: BARANEK 1,5 mm - 2,3 kg/m²; BARANEK 2,5 mm - 3,5
kg/m²

Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 4 N/mm²

Absorpcja wody: c ≤ 0,20 kg/m²•min0,5

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg Baranek 1,5 EAN: 5906474360259

Opakowanie 25kg Baranek 2,5 EAN: 5906474360259

CN 32141090

UWAGI
Tynk nadaje się do aplikacji ręcznej oraz maszynowej, przy użyciu odpowiednich urządzeń.
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CEKOL OC-01
Obrzutka cementowa

• doskonała przyczepność
• aplikacja maszynowa/ręczna
• Wodo i mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

CEKOL OC-01 stosuje się do maszynowego lub
ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych na
podłożach murowanych z cegły, betonu,
gazobetonu, keramzytobetonu oraz innych
podłożach mineralnych. Do stosowania, jako
obrzutka tynkarska na zewnątrz i wewnątrz
budynków, jako podkład pod tynki cementowe i
cementowo – wapienne, szczególnie polecana pod
tynki CEKOL ZT-02 i CEKOL ZT-08. Grubość warstwy
około 5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia do tynkowania powinna zapewniać
dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być
trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Powinna
być także równa, aby nie zachodziła potrzeba
zbytniego pogrubiania warstwy tynku. 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. Po odpowiednim
oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża należy
wyznaczyć powierzchnię tynku. W przypadku
stosowania profili należy je osadzić na zaprawie
cementowej lub cementowo – wapiennej. Przed
nałożeniem tynku podłoże w zależności od
chłonności należy zwilżyć odpowiednią ilością
czystej wody. W przypadku podłoży słabych i
mocno chłonnych w celu ograniczenia chłonności i
wzmocnienia podłoża dopuszcza się użycie gruntu
tynkarskiego CEKOL GT-86 rozcieńczonego w
zależności od chłonności podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL OC-01 jest suchą mieszanką cementu, wapna,
odpowiednio dobranych kruszyw oraz domieszek.
Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu,
dobrą przyczepnością. Po stwardnieniu jest mrozo- i
wodoodporna. Typ zaprawy GP CS IV W1

WYKONANIE

Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tynkarskiej
przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu i
schnięcia murów. Obrzutkę nanosi się mechanicznie
za pomocą agregatów tynkarskich lub ręcznie.
Ilość wody należy ustalić doświadczalnie w
zależności od typu agregatu tynkarskiego i
pożądanej konsystencji roboczej zaprawy. W
przypadku nakładania ręcznego zawartość
opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji
około 4,5 litra wody na worek 25 kg i dokładnie
wymieszać. Obrzutkę narzucać na powierzchnię w
warstwie o grubości ok. 5 mm. Dalsze prace
tynkarskie należy wykonywać po stwardnieniu
obrzutki i jej skropieniu wodą, nie wcześniej niż po
24 h. Świeży tynk należy pielęgnować (np. poprzez
zraszanie wodą) i chronić przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (silnym wiatrem,
deszczem, mrozem) oraz zbyt szybkim wysychaniem.
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CEKOL OC-01 Obrzutka cementowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-1 GP CSIV W1

Wydajność: około 1,8 kg/m²/mm

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C ÷ 25°C

Podczas wysychania i dojrzewania tynku temperatura nie może być niższa niż +5°C

Reakcja na ogień: A1

Proporcje mieszanki: - nakładanie mechaniczne-w zależności od typu
agregatu

- nakładanie ręczne 4,5 do 5,0 l wody na 25 kg
suchego proszku

Absorpcja wody: W1

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm², FP-b

Produkt posiada: Atest higieniczny

CN 32141090

UWAGI
1. Przed wykonaniem obrzutki, podłoże obficie zwilżyć wodą.
2. Unikać powierzchni bezpośrednio nasłonecznionych.
3. Świeża warstwa wymaga pielęgnacji.
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CEKOL TLG-48
Lekki tynk gipsowy maszynowy

• tynkowanie ścian i sufitów
• wydłużony czas pracy
• doskonała przyczepność do podłoża
• zwiększone właściwości termoizolacyjne
• grubość warstwy 3-30 mm

LEKKI -WYTRZYMAŁY

ZASTOSOWANIE

CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą przeznaczoną
do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw
tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności
względnej powietrza do 70%. CEKOL TLG-48 może
być stosowany na podłożach z gipsu, betonu,
betonu komórkowego, cegły ceramicznej i
wapienno-piaskowej. CEKOL TLG-48 można również
aplikować ręcznie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

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

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TLG-48 jest suchą mieszanką gipsu,
wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji
dodatków modyfikujących, nadających zaprawie
doskonałą plastyczność i przyczepność do
podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że
właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo
lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL
TLG-48 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i
gładzenia.

WYKONANIE

Gruntowanie: podłoże silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80. Powierzchnie gładkie i stropy należy
zagruntować preparatem CEKOL GS-83 Kontakt.
Przygotowanie zaprawy: do ręcznego nakładania
zaprawy wsypać 1 kg proszku do ok. 0,6 l zimnej wody
(ok. 12 l na opakowanie 20 kg) i dokładnie
wymieszać. Przy nakładaniu maszynowym ilość
wody należy ustalić doświadczalnie w zależności
od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża i
typu agregatu tynkarskiego.
Wykonanie tynku: odpowiednio wcześniej
zagruntować podłoże i zamocować narożniki i
profile (jeśli są stosowane), następnie nanieść tynk
maszynowo (lub ręcznie) na przygotowane podłoże.
Przy zastosowaniu agregatu tynkarskiego zaprawę o
odpowiedniej konsystencji nanosić na podłoże
poziomymi pasami zachodzącymi na siebie.
Tynkowanie należy rozpocząć od góry. Nałożony
tynk wstępnie wyrównać za pomocą łaty
aluminiowej. Po częściowym jego stwardnieniu
należy wyprowadzić powierzchnie i kąty. W
końcowej fazie twardnienia zrosić wodą,
wyciągnąć mleczko i wygładzić pacą.
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CEKOL TLG-48 Lekki tynk gipsowy maszynowy

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 13279-1 Ogólnobudowlany

Proporcje mieszanki: około 12,0 l wody na worek 20 kg

Czas zużycia zaprawy: około 3h - 4h

Grubość warstwy: do 30 mm

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wykonywanie prac: + 5ºC do + 25ºC

Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy,
wilgotności pomieszczenia, temperatury i wentylacji

Zaprawa posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 20kg EAN: 5906474951204

CN 32141090

UWAGI
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych.
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.
Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekraczać 20 minut.
W przypadku dłuższych przestojów należy oczyścić węże i agregat.
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CEKOL TR-49
Tynk gipsowy ręczny

• tynkowanie ścian i sufitów
• obsadzanie narożników
• obróbka otworów okiennych i drzwiowych
• zwiększone właściwości termoizolacyjne
• grubość warstwy 3-30 mm

LEKKI WYTRZYMAŁY

ZASTOSOWANIE

CEKOL TR-49 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do
ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw
tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności
względnej powietrza do 70%. CEKOL TR-49 może
być stosowany na podłożach z gipsu, betonu,
betonu komórkowego, cegły ceramicznej i
wapienno-piaskowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz
luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć.
Części stalowe zabezpieczyć przed korozyjnym
działaniem gipsu np. nałożyć antykorozyjne
powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonące (np.
gazobeton) oraz nierównomiernie chłonne (np.
cegła silikatowa lub ceramiczna) należy
zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL GT-86
rozcieńczonym w zależności od chłonności
podłoża od 1:2 do 1:4. Powierzchnie gładkie i
stropy należy zagruntować preparatem CEKOL GS-83
Kontakt.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TR-49 jest suchą mieszanką gipsu,
wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji
dodatków modyfikujących, nadających zaprawie
doskonałą plastyczność i przyczepność do
podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że
właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo
lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL
TR-49 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i
gładzenia.

WYKONANIE

W celu przygotowania tynku CEKOL TR-49 zawartość
opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w
proporcji ok. 0,55 l wody na 1 kg suchej mieszanki i
dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym.
CEKOL TR-49 nakładać ręcznie równą warstwą na
wcześniej przygotowane podłoże. Na sufity tynk
nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości
warstwy maksymalnie do 15 mm.
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CEKOL TR-49 Tynk gipsowy ręczny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/20/2 Lekki ręczny tynk na bazie
gipsu

Proporcje mieszanki: około 14,0 l wody na worek 25 kg

Czas zużycia zaprawy: około 2 h

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 10
kg/ m² przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1 litr
zaprawy

Grubość warstwy: od 3 do 30 mm

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy,
wilgotności pomieszczenia, temperatury i wentylacji

Zaprawa posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 10kg EAN: 5906474490109

Opakowanie 20kg EAN: 5906474490208

CN 32141090

UWAGI
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych.
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.
Na sufity tynk nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości warstwy maksymalnie do 15 mm.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:
Zagruntowanie podłoża
Zamocowanie profili (jeśli są stosowane)
Naniesienie tynku
Wstępne wyrównanie łatą aluminiową
Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów
W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą w postaci mgły, zatarcie pacą gąbkową w celu
wyciągnięcia „mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną
Prace należy wykonywać w temperaturze + 5ºC do + 25ºC
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CEKOL ZT-02
Tynk cementowo-wapienny

• gładka powierzchnia
• dobra przyczepność
• łatwy w obróbce

MASZYNOWY

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZT-02 stosuje się do maszynowego
wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach
murowanych z cegły, betonu, gazobetonu,
keramzytobetonu oraz innych podłożach
mineralnych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń, jako wyprawa tynkarska w
pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach,
łazienkach, garażach oraz jako podkład pod tynki
szlachetne. CEKOL ZT-02 można również
nakładać ręcznie. Grubość warstwy 5 ÷ 20 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia do tynkowania powinna zapewniać
dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być
trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Powinna
być także równa, aby nie zachodziła potrzeba
zbytniego pogrubiania warstwy tynku. 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. Przed nałożeniem
tynku podłoże należy zwilżyć w zależności od
chłonności odpowiednią ilością czystej wody i
wykonać obrzutkę za pomocą CEKOL OC-01. Przerwa
technologiczna pomiędzy obrzutką, a właściwą
warstwą tynku CEKOL ZT-02 powinnam wynosić
minimum 24 h.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZT-02 jest wydajnym, praktycznym w użyciu
produktem. Jest mieszanką cementu, odpowiednio
dobranych wypełniaczy i dodatków modyfikujących.
Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu,
dobrą przyczepnością. Po stwardnieniu jest mrozo- i
wodoodporny. Typ zaprawy GP CS II W1.

WYKONANIE

Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tynkarskiej
przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu i
schnięcia murów. Profile okienne i drzwiowe należy
osadzać za pomocą zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej. Tynk nanosi się mechanicznie
za pomocą agregatów tynkarskich. Ilość wody
należy ustalić doświadczalnie w zależności od
typu agregatu tynkarskiego i pożądanej konsystencji
roboczej zaprawy. W przypadku nakładania ręcznego
zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji 4,5 – 5 litrów wody na worek 25 kg i
dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Świeży tynk należy
chronić przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (silnym wiatrem, deszczem, mrozem)
oraz zbyt szybkim wysychaniem. CEKOL ZT-02 nanosić
na przygotowane podłoże jednowarstwowo. Po
zatarciu tynk wymaga pielęgnacji.
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CEKOL ZT-02 Tynk cementowo-wapienny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-1 GP CSII W1

Proporcje mieszanki: nakładanie mechaniczne - w zależności od typu
agregatu; nakładanie ręczne 4,5 do 5,0 l wody na 25
kg suchego proszku

Czas obróbki: zależny od rodzaju podłoża i temperatury

Wydajność: około 1,6 kg/m²/mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm²

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm², FP-b

Absorpcja wody: W1

Reakcja na ogień: A1

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 6/22

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,51

Temperatura wykonywania prac : +5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg EAN: 5906474020252

CN 32141090

UWAGI
1. Tynk w trakcie nakładania chronić przez bezpośrednim nasłonecznieniem.
2. Jako warstwę podkładową należy zastosować CEKOL OC -01.
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CEKOL BC-52
Biały cement

• Śnieżnobiały
• Możliwość barwienia
• Wysoka wytrzymałość
• Odporny na warunki atmosferyczne

SPOIWO DO ZAPRAW BUDOWLANYCH

ZASTOSOWANIE

Biały cement jest doskonałym spoiwem do
wytwarzania różnego rodzaju zapraw budowlanych
takich jak: zaprawy do szpachlowania, tynki, kleje,
zaprawy do spoinowania oraz do produkcji betonu,
kostki brukowej, itp. Dzięki wysokiemu stopniowi
białości jest szczególnie polecany do wyrobów
barwionych. Do wytwarzania wyrobów barwionych
należy stosować odpowiedniej jakości kruszywa (np.
jasne piaski kwarcowe, białe kruszywa marmurowe,
itp.)

WŁAŚCIWOŚCI

Biały cement jest hydraulicznym spoiwem
mineralnym do wytwarzania zapraw budowlanych
stosowanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
Charakteryzuje się niską zawartością alkaliów,
wysoką odpornością na siarczany oraz niską
zawartością chromianów ≤ 2 mg/kg.

WYKONANIE

W celu uzyskania powtarzalnej barwy należy
zachowywać stałe proporcje składników w każdej
mieszanej porcji. Podczas prowadzonych prac
wykończeniowych z użyciem białego cementu
należy stosować czystą wodę wodociągową oraz
czyste narzędzia, najlepiej ze stali nierdzewnej.
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CEKOL BC-52 Biały cement

PRZECHOWYWANIE

Cement należy przechowywać w warunkach suchych w oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł
zawilgocenia.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 197-1: 2011

Typ: CEM I 52,5 R

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 52,5 MPa

Początkowy czas wiązania: ≥ 45 min

Pozostałość nieporozpuszczalna ≤ 5,0%

Strata prażenia ≤ 5,0%

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w suchej
masie cementu :

Poniżej 2 ppm (bez względu na okres i sposób
przechowywania)

C3A ≤ 5,0%

Opakowanie 5kg EAN: 5906474570054

CN 25232100

UWAGI
Podczas prowadzonych prac wykończeniowych z użyciem białego cementu należy stosować czystą wodę
wodociągową oraz czyste narzędzia, najlepiej ze stali nierdzewnej.
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CEKOL M-3 FIX
Masa naprawcza

• Gotowa do użycia
• Super biała
• Grubość warstwy do 3 mm

DO ŚCIAN I SUFITÓW

ZASTOSOWANIE

CEKOL M-3 FIX Masa naprawcza przeznaczona jest do
korekty niewielkich ubytków w ścianach i sufitach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń. Podłoże silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL M-3 FIX idealnie sprawdzi się do miejscowych
napraw powierzchni przed malowaniem.
Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do
podłoży mineralnych i powłok malarskich. Do
stosowania wewnątrz budynków.

WYKONANIE

Masa jest gotowa do użycia. Należy wycisnąć z
tubki odpowiednią ilość masy, wypełnić ubytek,
wygładzić szpachelką. W razie konieczności
czynność powtórzyć. Po wyschnięciu
przeszlifować powierzchnię. Masę można
nakładać w kilku warstwach. Grubość warstwy do
3 mm.
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CEKOL M-3 FIX Masa naprawcza

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Grubość warstwy: do 3 mm

Temperatura stosowania i podłoża +5ºC do +30ºC

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 375 g EAN: 5906474740037

CN 32091000

UWAGI
Podłoże silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
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CEKOL MS-02
Masa łącząca

• Zwiększa przyczepność
• Doskonała do płyt OSB
• Wysokoelastyczna
• Gotowa do użycia

WYSOKOELASTYCZNA

ZASTOSOWANIE

CEKOL MS-02 jest gotową masą szpachlową
przeznaczoną do wykonywania podkładu na
trudnych, odkształcalnych podłożach przed
szpachlowaniem i klejeniem płytek. Szczególnie
polecana do podłoży drewnopochodnych, jak płyty
wiórowe, OSB, sklejki czy deski. CEKOL MS-02 można
również stosować na podłożach betonowych,
gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych,
wyrezonowanych tynkach cementowo-wapiennych oraz
akrylowych powłokach malarskich
charakteryzujących się odpowiednią
przyczepnością do podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte i wolne od zatłuszczeń. Podłoże silnie
chłonące należy zagruntować gruntem głęboko
penetrującym CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL MS-02 charakteryzuje się zwiększoną
wytrzymałością i wysoką elastycznością dzięki
zawartości włókien. Idealna na tzw. pracujące
podłoża. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

WYKONANIE

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. Jako ostateczna
warstwęmpolecamy gładzie polimerowe CEKOL typu
finisz np. CEKOL C-45 Finisz, CEKOL A-45 Finisz lub
CEKOL B-45 Finisz. W przypadku klejenia płytek
ceramicznych do powierzchni drewnopochodnej
należy użyć odpowiedniego kleju odkształcalnego
jak np. CEKOL Q-4 PLUS, klejąc płytki techniką
dwustronną.
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CEKOL MS-02 Masa łącząca

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Grubość warstwy: do 10 mm

Wydajność: około 1,5 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm

Czas schnięcia: uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i
warunków otoczenia: około 6 godzin przy warstwie o
grubości około 1mm (w temperaturze ok. 22°C i
wilgotności 30%).

Czas wysychania w grubszych spoinach może się
wydłużyć w zależności od temperatury i
wilgotności może wynosić do 2-3 dni. Temperatura
stosowania i podłoża: +5°C do +30°C.

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 4kg EAN: 5906474340046

CN 32141090

UWAGI
1. Tynk w trakcie nakładania chronić przez bezpośrednim nasłonecznieniem.
2. Jako warstwę podkładową należy zastosować CEKOL OC-01.
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CEKOL T-60-A
Zaprawa naprawcza

• Łączenie starego betonu z nowym
• duża wydajność
• nakładanie ręczne

SZCZEPNA

ZASTOSOWANIE

CEKOL T-60-A jest suchą mieszanką przeznaczoną
do wykonywania warstwy sczepnej przy łączeniu
starego betonu z nowym. CEKOL T-60-A może być
stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
pomieszczeń.
CEKOL T-60-A przeznaczony jest do wykonywania
wszelkich napraw powierzchni betonowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed zastosowaniem zaprawy łączącej CEKOL
T-60-A należy:
1. usunąć pozostałości powłok ochronnych,
mleczka cementowego oraz powierzchniowe
zanieczyszczenia,
2. usunąć słabo związane warstwy betonu, odkuć i
usunąć otulinę betonową skorodowanych prętów
zbrojeniowych na połowie obwodu pręta lub na
całym obwodzie w zależności od stopnia
skorodowania,
3. oczyścić odsłonięte pręty zbrojeniowe z rdzy do
stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-2.
Podłoże przeznaczone do naprawy powinno być
dokładnie nasycone wodą. Intensywne nasycanie
powinno być prowadzone na 24 h przed planowaną
naprawą. Bezpośrednio przed naprawą podłoże
powinno być matowo mokre.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL T-60-A jest suchą mieszanką cementu,
wypełniaczy i substancji modyfikujących,
służącą do przygotowania zaprawy zwiększającej
przyczepność nowego betonu do naprawianego
podłoża. Naprawę powierzchni betonowej należy
wykonać metodą MOKRO NA MOKRO tzn. przed
związaniem warstwy sczepnej CEKOL T-60-A należy
przykryć ją warstwą nowego betonu lub zaprawy
naprawczej.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy polega na wymieszaniu suchej
mieszanki CEKOL T-60-A z wodą w proporcjach 0,25
litra wody na 1 kg suchego proszku. Do odmierzonej
ilości wody należy stopniowo dodawać suchą
mieszankę, dokładnie mieszając za pomocą
mieszadła wolnoobrotowego. Po wymieszaniu
świeżą zaprawę należy odstawić na około 15
minut, po czym ponownie zamieszać. Powierzchnię
betonową przed naprawą zwilżyć wodą – nie
gruntować. Na zabezpieczoną antykorozyjnie stal
zbrojeniową i przygotowaną powierzchnię betonu
należy nanieść warstwę sczepną o grubości 2 do
3 mm. Zaprawę należy nanosić twardą szczotką
lub pędzlem dokładnie pokrywając powierzchnię
betonu. Świeża zaprawa nadaje się do użycia w
czasie od 0,5 do 2 h (w zależności od temperatury
podłoża i otoczenia). Nakładanie nowego betonu
należy rozpocząć bezpośrednio lub po lekkim
stężeniu warstwy sczepnej, jednak bezwzględnie
należy przestrzegać zasady, że warstwa ta musi
być świeża i wilgotna.
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CEKOL T-60-A Zaprawa naprawcza

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 1504-3 wyrób do napraw niekonstrukcyjnych
betonu (zaprawa na cemencie hydraulicznym)

Proporcje mieszanki: około 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 0,5 do 2 godzin w zależności od temperatury
podłoża i otoczenia

Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 2 do 3 mm

Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa R2

Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05 %

Przyczepność: ≥0,8 MPa

Kompatybilność termiczna: ≥ 0,8 MPa

Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg m-2 h ^0,5

Reakcja na ogień: A2/A2fl

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 2kg EAN: 5906474600027

Opakowanie 20kg EAN: 5906474600201

CN 32141090

UWAGI
1. Niedopuszczalne jest nakładanie nowego betonu na całkowicie związaną warstwę szczepną.
2. Powierzchnię betonową przed naprawą zwilżyć wodą – nie gruntować.
3. Używać w technologii mokro na mokro.
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CEKOL ZL-81
Preparat do zabezpieczania
powierzchni przed wnikaniem
oleju

• Zabezpieczanie podłoży mineralnych
• przed działaniem wody i wnikaniem oleju

ZABEZPIECZA: BETON, CEGŁA, KAMIEŃ

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZL-81 służy do zabezpieczania podłoży
betonowych, ceglanych, kamiennych i innych
podłoży mineralnych przed działaniem wody i oleju.
Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz
budynków. CEKOL ZL-81 szczególnie polecany jest do
stosowania na podjazdach, w garażach, na
posadzkach hal przemysłowych, w kuchniach i na
wszystkich powierzchniach narażonych na działanie
oleju, nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z
otoczeniem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być oczyszczone z luźnych
elementów, kurzu i zanieczyszczeń oraz elementów
nasiąkliwych takich jak tłuszcze, farby olejne,
akrylowe, itp.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZL-81 jest wodorozcieńczalnym, gotowym do
użycia preparatem, łatwym do stosowania dowolną
techniką malarską (wałek, pędzel, natrysk). Po
wyschnięciu tworzy na powierzchni przezroczystą
powłokę wodo- i olejoodporną. CEKOL ZL-81 stanowi
ochronę czasową powierzchni porowatych przed
działaniem oleju.

WYKONANIE

CEKOL ZL-81 jest gotowy do użycia. Nie wymaga
rozcieńczania. Na przygotowane podłoże CEKOL
ZL-81 nanosić można wałkiem, pędzlem lub
natryskiem.
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CEKOL ZL-81 Preparat do zabezpieczania powierzchni przed wnikaniem oleju

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od
źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin w zależności od temperatury i
wilgotności

Wydajność: z 1litra 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: 5906474810013

Opakowanie 5l EAN: 5906474810051

CN 39100000

UWAGI
Produkt gotowy do użycia- nie rozcieńczać.
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