
Sanitárny silikón Ceresit CS 25

Sanitárny silikón na vyplnenie 
a utesňovanie škár medzi 
obkladmi a dlažbou

Oblasti použitia: 

•  na vypĺňanie škár medzi  
obkladmi a dlažbou v rohoch 
alebo styku stien a pod.

•  na osadzovanie zariaďovacích 
predmetov v sanitárnej oblasti

•  na dilatačné škáry v oblastiach 
trvalo zaťažených vlhkosťou

•  do kúpeľní, spŕch či kuchýň
•  pre interiér aj exteriér

* Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje  
 na obale a pripojené informácie o výrobku.

Výhody Ceresit CS 25:

•  ideálna mikrobiologická ochrana  
– odolnosť proti hubám a  plesniam  
– Trojitá ochrana MicroProtect

•  dostupný v 32 farebných odtieňoch 
kompatibilných so škárovacími  
hmotami Ceresit

•  vysoká odolnosť škáry
•  vynikajúca priľnavosť  

k nenasiakavým podkladom

Nová flexibilná 
škárovacia hmota Ceresit CE 40 

s technológiou SILICA ACTIVE

Inšpirované farbami 
štyroch prírodných živlov

Prémiová technológia 
pre dlhotrvajúci výsledok

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.ceresit.sk
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Nová flexibilná škárovacia hmota Ceresit CE 40 s technológiou SILICA ACTIVE

S novou technológiou  
SILICA ACTIVE sa škárovacia 
hmota Ceresit CE 40 
stáva dokonalou. Špeciálne 

mikrosilikáty teraz obohacujú receptúru Ceresit CE 40 
a robia z nej obzvlášť stabilnú a odolnú škárovaciu 
hmotu. Technológia SILICA ACTIVE vytvára vylepšenú 
šesťuholníkovú štruktúru v základnej cementovej báze, 
čo vedie k vyššej hustote škárovacej hmoty. 
Výsledkom je vyššia pevnosť v tlaku a v ohybe, 
pri zachovaní vynikajúcej spracovateľnosti.

Vďaka zvýšenej tvrdosti výsledného povrchu je škárovacia 
hmota Ceresit CE 40 odolnejšia proti poškriabaniu  
a vzniku prasklín. Stabilné farebné pigmenty zároveň 
garantujú homogénny vzhľad povrchu škárovacej hmoty, 
jeho dokonalú stálosť a intenzitu farieb bez výkvetov. 

Ceresit CE 40 Aquastatic s technológiou  
SILICA ACTIVE je flexibilná, vodeodolná škárovacia 
hmota na škáry so šírkou do 8 mm:

•  Vynikajúca spracovateľnosť a výsledné vlastnosti 
(presahuje požiadavky normy CG2 WA)

•  Na keramické obklady a dlažbu vrátane gresovej, 
sklo, mozaiku, prírodný kameň a mramor

•  Pre interiér aj exteriér
•  Ideálna v miestach dlhodobo vystavených pôsobeniu 

vody (sprchy, kúpeľne, kuchyne, atď.)
•  Vhodná aj na kritické podklady, ako sú plochy  

s podlahovým vykurovaním, balkóny, lodžie či terasy

Oblasti použitia:

Okrem technológie SILICA ACTIVE poskytuje 
škárovacia hmota Ceresit CE 40 rokmi overený efekt 
Aquastatic, vďaka ktorému kvapky vody zostávajú  
na povrchu škáry a nevsakujú sa do jej štruktúry.  
V spojení s unikátnou Trojitou ochranou 
Microprotect sú škáry vysoko odolné proti  
plesniam a hubám. 
 
Za použitia prémiových technológií  
tak zaručuje dlhodobý výsledok.

Škárovacia hmota Ceresit CE 40 vďaka inovatívnej 
polymérovej technológii SILICA ACTIVE zaručuje:

Rýchlejšia doba vytvrdzovania
u gresových aj keramických
obkladov a dlažieb

Zvýšená odolnosť
proti poškriabaniu
a vzniku prasklín

Dokonalá stálosť
a intenzita farieb
bez výkvetov

vlhké prostredie

prírodný kameň

optimálna  
doba umývania aj  
u gresovej dlažby

mozaiky

podlahové 
vykurovanie

balkóny a terasy


