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Vannak dolgok az életben, melyek nem változnak és bizonyítanak az évek 
múlásával. 1905-ben egy vízszigetelésre szolgáló bitumenes emulzióval 
kezdődött a Ceresit napjainkig is tartó sikertörténete.   

A Ceresit márkatörténete 110 évre nyúlik vissza, és ezalatt szakemberek, építészek, 
építőipari cégek és magánfelhasználók milliói helyezték bizalmukat a nagy 
teljesítményű és innovatív Ceresit építőipari termékekbe. A márka olyan 
megoldásokat kínál partnerei számára, melyek a ma és holnap igényeire egyaránt 
alkalmas.  

Akár egy nagy építési projektről van szó, akár egy kisebb fürdőszobai felújításról; az 
épület energiafelhasználásának optimalizálásánál, vagy a legkorszerűbb 
vízszigetelés kialakításánál, a vásárlók számíthatnak a Ceresit termékekre. 
Széleskörű gyártási módszereinknek köszönhetően magas minőségű, testreszabott 
termékeket kínálunk, melyek megbízható eredményt nyújtanak.  

A Ceresit innovatív márkaként, új, alternatív megoldásokat is jelenthet. A trendeket 
követve fejlesztjük termékeinket, melyek a hidegburkolás, aljzatkiegyenlítés, 
vízszigetelések, glettek és betonjavítók, hőszigetelő rendszer és vakolatok, PUR 
habok és szilikonok változatos skáláját jelenti.   

A Ceresit nemzetközi hírnévnek örvend, hiszen hozzáértő és megbízható partnerei 
az építőiparnak és a szakembereknek. Hőszigeteléssel kapcsolatos kínálata két 
teljesen kompatibilis rendszert tartalmaz, melyek kombinálásával olyan előnyök 
származnak, mint például energia megtakarítás, pára elleni védelem, magas 
hangelnyelés. A rendszer hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban, mint a 
lengyelországi Galeria Katowicka bevásárló és szórakoztató központ, ahol az épület 
55.000 m2 homlokzati részén alkalmazták. 

A Ceresit széles termékskálája a vízszigetelés területén is hosszú távú megoldásokat 
nyújt annak érdekében, hogy gátat szabjon a víz káros hatásainak. Hidegburkolati 
termékei kül-, vagy beltéri alkalmazással megbízható minőséget kínál minden 
kivitelező számára.  

A Ceresit melegburkolási technológiája termékek komplett portfólióját és rendszerét 
kínálja, a felület javításától és előkészítésétől kezdve az aljzatkiegyenlítésen át 
egészen a különféle padlóburkolatok ragasztásáig. A gyakorlatban többször is 
kipróbált rendszer az Ukrajnai Olimpiai Stadion előterei és folyosói padlóin, valamint 
közösségi területein is bizonyított.  
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A kivitelezés megszervezésének fontos eleme az időgazdálkodás. Ebben
fontos szempont, az alkalmazott termékek kötés ideje (mikor hordható fel a
rákövetkező réteg), mennyi idő áll rendelkezésre a bekevert anyag
felhasználására, milyen ütemben végezhetjük a munkát. Komoly hátráltató
tényező az, ha nagyobb rétegvastagságban kell glettelni és a
rendelkezésre álló termékkel ezt nem lehet elérni, ezért több réteg
felhordására van szükség, vagy az adott felületen egyszerre kisebb és
nagyobb mélységű egyenetlenségek kiegyenlítésére van szükség.

A versenyképes vállalkozás, ill. árajánlat
legfontosabb ismérvei közé tartoznak az
optimális ár mellett a rövid kivitelezési idő és a
megbízható minőség. Ezeket a feltételeket
teljesíti a CERESIT IN 25 Cereglett Univerzális
beltéri kézi glettanyag, amely alkalmas
hagyományos vakolat és beton felületek
kiegyenlítésére egyszeri felhordással 010 mm
rétegvastagságig. A megszilárdult felület teljesen
sima, fehér, mely diszperziós vagy szerves
oldószer alapú festékekkel átfesthető, és akár
vékony tapéták alá is kiválóan alkalmazható.

A nedvszívó felületet Ceresit Padlopon
Diszperziós alapozóval kell lealapozni, majd kb.
1 óra elteltével lehet a glettelést megkezdeni. A
Cereglett fazékideje kb. 4060 perc, ami azt
jelenti, hogy a bekeverést követően a
feldolgozásra ennyi idő áll rendelkezésre. Teljes száradási ideje 1 nap kb.
5 mm rétegvastagság esetén. További tulajdonsága, ami a lendületes,
időtakarékos kivitelezést teszi lehetővé, hogy kb. 1 óra elteltével újabb
réteg hordható fel a már javított felületre. Természetesen mindez átlagos
környezeti viszonyokra vonatkozik (23 °C / 50 % relatív páratartalom).

Erős tapadás és nagy korai szilárdság jellemzi, ami után nem porzik, de
mégis jól csiszolható. Az Cereglettet tiszta, hideg vízbe kell önteni, majd
fúrógépbe fogott keverőszárral, lassú fordulaton csomómentes, homogén
masszává kell keverni. 35 perc múlva ismét keverjük át. A bekevert
anyagot rozsdamentes szerszámmal hordjuk fel majd simítsuk el.



 

Az alapozásnak rendkívüli szerepe van a kivitelezés folyamatában. Porózus, 
nedvszívó felületek esetén elsősorban egyenletessé teszi, és optimalizálja a 
szívóképességet, biztosítja az aljzatkiegyenlítő vagy burkolatragasztó kapcsolódását a 
fogadó felülethez, feljavítja az esetleg alacsony szilárdsággal rendelkező aljzatot, 
továbbá megköti a port.  

Ha nincs alapozás, a leggyakoribb következmény az, hogy csökken a felhordott anyag 
szilárdsága, hiszen az aljzat „kirántja” a kötéshez szükséges nedvességet, vagy például 
aljzatkiegyenlítés esetén a kiegyenlítő rétegben apró, kráterszerű lyukak alakulnak ki.  

Nem nedvszívó felületek nagyobb kihívást jelentenek, mert 
a tömörség miatt az alapozó nem tud lehorgonyozódni a 
felületen.  

Az alapozótól ezért rendkívüli tapadást várunk el, és azt, 
hogy biztosítsa a következő lépésben felhordott anyag – 
aljzatkiegyenlítő vagy burkolatragasztó – megfelelő 
kapcsolódását a fogadó felülethez. 

A fenti szempontok figyelembevételével ajánljuk nedvszívó 
és tömör, nem nedvszívó felületek alapozásához is a Ceresit CT 19 Speciális 
tapadóhidat tömör-,nedvszívó- és kritikus felületek előkezelésére. 

Oldószermentes, speciális töltőanyagot és színezőanyagot (pigment) tartalmazó 
diszperziós alapozó, amely egyaránt alkalmas szívó (gipszkarton, OSB- és faforgácslap, 
beton, cementesztrich, vakolat stb.) és nem nedvszívó aljzat (kő- és kerámia lapok stb.) 
alapozására.  

 

 

 

 

A Ceresit CT 19 Tapadóhíd által kialakított érdes felület kiváló tapadást biztosít az aljzat 
és az aljzatkiegyenlítő (ragasztóhabarcs) között. Alkalmazásával lap ragasztható lapra. 
Gyorsan szárad, kül- és beltérben is alkalmazható.  

Rendkívüli tapadás kialakítása  

a Ceresit CT 19-el 
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Sokkal könnyebb a burkolást elvégezni, ha az aljzat felülete sík és sima. Ha arra „építünk”, 

hogy majd a ragasztó anyaggal sikerül eltüntetnünk az egyenetlenségeket, olyan kihívást támasztunk 

önmagunk elé, amely nagy gyakorlatot igényel a kivitelezésben. Nem beszélve a vékony 

melegburkolatok – PVC, linóleum, gumiburkolat – fektetésének aljzatminőséget érintő, szigorú 

követelményeiről. Röviden: a legtöbb esetben szükség van aljzatkiegyenlítésre. 

A megfelelő kiegyenlítő kiválasztása előtt tisztázni kell a meglévő aljzat adottságait: 

Milyen a felületi szilárdsága? Ragasztóval szennyezett? 

Tömör vagy nedvszívó? Milyen rétegvastagságra van 

szükség a kiegyenlítéséhez?  

Figyelembe kell venni a kivitelezéssel kapcsolatos 

feltételeket is: 

Legyen a kiegyenlítő jól bedolgozható, szilárdulás után 

kemény, sík és sima, rövid időn belül burkolható. 

Optimális esetben az adott termék egyszerre tesz eleget 

ezeknek a követelményeknek. 

Ilyen a Henkel Ceresit CN 68 Padlopon feszültségmentes, önterülő, 2-30 mm rétegvastagságig 

alkalmazható aljzatkiegyenlítője, amely kritikus, nem kellően szilárd felületek kiegyenlítésére is 

alkalmas beltérben. Alkalmazható beton aljzatra, cement- és gipszesztrichre, magnezit esztrichre, 

hidegburkolatra valamint erősen tapadó, ragasztómaradvánnyal szennyezett aljzatra is. Alkalmas 

továbbá homokszórt felületű öntött aszfalt esztrichre – 10 mm vastagságig. Pumpálható, padlófűtés 

esetén is kiváló. 

Ha szorít az idő a Ceresit CN 70 Padlopon Express 2-20 mm-ig alkalmazható, önterülő 

aljzatkiegyenlítőt javasoljuk, amely már 3 óra elteltével járható. A Padlopon Express-re járólap, PVC-

, szőnyeg, linóleumburkolat és laminált padló is fektethető. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, 

szintén megfelelő padlófűtés esetén. 

 

 

 

 

 

Kültérben kiváló választás a Ceresit Padlopon Express Universal, amely 3-20 mm 

rétegvastagságban alkalmas terasz, erkély stb. cementkötésű aljzatainak kiegyenlítésére is, ha a 

lejtés ezt megengedi. Rétegvastagságtól függetlenül, 24 óra elteltével hidegburkolattal ellátható*.  

* A közölt adatok normál klímára (+23°C és 55 % relatív páratartalom) vonatkoznak. 
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A Henkel Magyarország Kft folyamatosan törekszik arra, hogy a Ceresit termékkör esetében is 
új, innovatív építőipari termékeket fejlesszen ki illetve újítson meg a mai kor követelményeihez 
igazítva azokat. 
 
A legfrissebb újdonságunk a Ceresit CE 40 flexibilis fugázó anyag, amely SILICA ACTIVE 
technológiával készül és a négy természeti őselem (a levegő, a víz, a tűz és a föld) színeivel 
varázsolja el a felhasználót. 
 
A Ceresit CE 40 Aquastatic vízlepergető fugázó anyag továbbra 
is hatékony védelmet nyújt a gombásodás, a penészedés, a 
szennyeződések és a nedvesség ellen. Emellett azonban 
kiemelkedő szerep jut a stabil színeknek, amelyek megfelelnek 
az aktuális trendeknek. A korábbi 25 színről 32 színre bővült a 
színválaszték. A megújított fugázó anyag időtálló, tartós színek 
és nagy ellenálló képesség jellemzi. Természetesen követi ezt a 
színválasztékot a Ceresit CS 25 Penészálló szaniter szilikon is, 
harmonizálva a fugázó anyaggal. 
 
A SILICA ACTIVE technológia garantálja a tökéletes és tartós eredményt a speciális szervetlen 
polymereknek köszönhetően: 

- gyors tisztíthatóság, kifejezetten greslapok esetében 
- megnövelt mechanikai védelem a repedezés és karcolás ellen 
- kiemelkedően stabil színek és egyenletes, extra sima felület. 

 
A CE 40 fugázó anyagot kifejezetten ajánljuk vizes helyiségekbe, erkélyre, teraszra, 
természetes kövekhez és padlófűtés esetén is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A színválasztékban újdonság például a barna árnyalatát kiegészítő cocoa és toffi, a szürke új 
árnyalatai a cementszürke és a carrara, de újdonság még a chili (a tűz képviselője), a sahara 
(homokszín) vagy éppen a coal (szén) és a sky (az ég színe). 
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A Henkel több fugázó anyagot kínál a különféle kivitelezési igények kielégítésére. A 
vállalat fejlesztési részlegeiben ennek ellenére fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy 
egy új termékkel tökéletesebb, szebb burkolatot lehessen kialakítani. 
 
Egy különleges alkotórész, a metil-cellulóz polimer (MC-Polymer) 
segítségével ez most is sikerült. Ez a speciális komponens olyan 
tulajdonságokkal ruházza fel a Ceresit CE 33 Super keskeny 
fugázót, ami mindenképp előrelépést jelent pl. a színtartósság és 
a felületi simaság területén. 
 
A CE 33 fugázó alkalmas régi- és új lakóépületek, valamint 
középületek burkolási munkáinál alkalmazott kerámia, üveg és 
elszíneződésre nem hajlamos természetes kő, fal- és 
padlóburkoló lapok közötti fugák kitöltésére max. 8 mm 
fugaszélességig. Gyakorlati megfontolásokból kültéri burkolásnál 
alkalmazása szürke színben javasolt 
 
A 8 mm fölötti 20 mm-ig terjedő hézagszélesség, vagy alakváltozásra képes felületek 
(padlófűtés, fedetlen terasz, balkon) esetén a Ceresit CE 43 Grand’ Elit fugázót 
kínáljuk. Márvány fugázásához a Ceresit CE 40 Aquastatic fugázó javasolt. Vízzárás 
vagy vegyi ellenálló képesség igénye esetén a CE 74 vagy CE 79 UltraPox Color a 
megfelelő választás.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A dilatációs réseket, a fal és padló csatlakozásokat valamint a gépészeti 
csőáttörések hézagait célszerű a Ceresit CS 25 penészálló szaniter szilikonnal, 
márvány burkolat esetén pedig Ceresit CS 29-el kitölteni. 
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Ez a fürdôszoba Ceresit CE 40 
Aquastatic fugázóval készült

Dekoráljon fugával  
a csempék között 
- a 4 ôselem varázslatával
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Minôség a Mestereknekwww.ceresit.hu

A levegô és a föld harmóniája
A harmónikus, természetes föld és levegô színek az aktuális csempe 
trendekkel együtt születtek. Használjon a csempékhez illô színt, így 
vízszintes és függôleges felületen is tökéletes, harmónikus eredményt 
ér el. Használjon enyhén kontrasztos színt, két-három árnyalattal 
sötétebbet, hogy hangsúlyossá tegye a választott csempét.

A tûz és a víz ellentéte
A tûz erôs, élénk színei és a víz színek különleges árnyalatai 
lenyûgözô hatást keltenek otthonában. Ezek a fugaszínek 
kihangsúlyozzák a választott felületeket, ami tovább 
fokozható azonos színû lakáskiegészítôkkel.




