
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Ceresit

CERESIT CERETHERM 
Šetríme vašu energiu



Skupina Henkel je svetový líder so svojimi značkami, ktoré ľuďom uľahčujú 
a spríjemňujú život. Viac ako 50 000 ľudí zo 125 krajín po celom svete pracuje 
pre spoločnosť Henkel v týchto strategických oblastiach: Lepidlá a technológie, 
čistiace a pracie prostriedky a kozmetika. Divízia lepidiel a technológií firmy 
Henkel je svetovou jednotkou na trhu s lepidlami, tmelmi a prípravkami na úpravu 

povrchov pre koncových zákazníkov, odborníkov aj priemyselných partnerov. Jednou z častí tejto 
divízie je oddelenie stavebnej chémie. Prostredníctvom tohto oddelenia poskytujeme širokú škálu 
špeciálnych produktov a systémových riešení pre potreby stavebníctva a technikov. Naše dlhodobé 
skúsenosti, know-how, vysoko inovatívne technológie a produkty pomáhajú našim zákazníkom 
dosiahnuť vyššiu úspešnosť a efektivitu, ale zároveň pomáhajú zachovávať prírodné bohatstvo Zeme.   
 
Spoločnosť Henkel je partnerom profesionálov. Vďaka rozsiahlemu výskumu a vývoju zavádza Henkel 
inovované produkty založené na využití nových technológií. Aby zabezpečil ich dokonalú znalosť, 
organizuje Henkel vo svojich školiacich strediskách po celom svete vzdelávacie programy zamerané 
na poskytovanie informácií o nových produktoch a nových technologických postupoch pri ich aplikácii. 
Technickí odborníci spoločnosti Henkel sú vždy pripravení poskytnúť náležitú podporu a nájsť riešenie 
pri realizácii najrôznejších projektov. Stavať so stavebnou chémiou Henkel znamená stavať s produktmi 
a systémami založenými na hesle „Kvalita pre profesionálov“.

O skupine Henkel
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Spoločenská zodpovednosť

Henkel sa zaviazal k politike udržateľnosti už od svojho založenia. 
Pravidelný tok inovácií tak kombinuje okamžité výhody pre životné 
prostredie s rovnako dôležitými výhodami pre zdravie, bezpečnosť
a blahobyt. 

•   Spoločnosť minimalizuje produkciu CO2 počas výrobných 
procesov vďaka znižovaniu spotreby energií a vody spoločne 
s maximálnym využitím surovín.

•   Určité produkty, ako sú napríklad zatepľovacie systémy, umož-
ňujú zákazníkovi ušetriť poplatky za energie a aktívne tak 
prispieť k ochrane životného prostredia.

•   Henkel nielenže pravidelne školí technikov a stavbárov, ale 
zaviazal sa aj ku korektnému obchodnému rokovaniu.

Inovácie

Neustály výskum a vývoj spoločnosti Henkel poskytuje konštantný 
tok inovácií produktov a systémových riešení.

•   Henkel zakladá výskum a vývoj na neustálom monitorovaní 
potrieb trhu. Tieto potreby potom skúsení vedci a výskumníci 
pretvárajú v nové alebo zdokonalené produkty, ktoré pracov-
ný proces s našimi produktmi uľahčujú, zrýchľujú a robia ho 
tak príjemnejším.

•   Spoločnosť implementovala vnútorné procesy urýchľujúce 
inovačný proces. Výsledkom je viac ako 8000 patentov po 
celom svete a zároveň ďalších 5000 patentov čakajúcich na 
schválenie.

Profesionálne know-how

Spoločnosť Henkel je partnerom profesionálov, ktorým dodáva 
vysoko kvalitné a účinné produkty, systémové riešenia a know-how 
vybudované na základe mnohých skúseností.

•   Vďaka svojmu rozsiahlemu výskumu a vývoju zavádza Henkel 
inovované produkty založené na využití nových technológií.

•   So zámerom zaistiť dokonalú znalosť týchto nových produk-
tov a systémových riešení ponúka Henkel vo svojich školiacich 
centrách na celom svete vzdelávacie kurzy zamerané na odo-
vzdávanie znalostí či už z oblasti produktového portfólia alebo 
predstavenia nových technologických postupov.

•   Technickí odborníci spoločnosti Henkel sú vždy pripravení pos- 
kytnúť primeranú podporu pri realizácii najrôznejších projektov, 
ale aj vyriešiť ďalšie problémy a špecifiká z tejto oblasti.

Zatepľovacie systémy

•  Zatepľovacie systémy spoločnosti Henkel sú k dispozícii vo viac 
ako 30 krajinách sveta.

•  Každoročne je našimi systémami zateplených približne 15 mil. m2 
fasád.

•  Do produkcie výrobkov na zatepľovanie je zapojených 20 továr ní. 
•  Naša sieť laboratórií je zapojená do vývoja a kontroly kvality 

našich produktov.
•  V regióne strednej a východnej Európy je viac ako 1000 fasád-

nych a miešacích staníc Ceresit.
•  Sme hrdí na tisíce referenčných budov, ktoré boli úspešne zatep-

lené so systémami Ceresit Ceretherm ETICS.
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Naše zatepľovacie systémy ETICS garantujú optimálnu kvalitu a vlastnosti. Dbáme však tiež na atraktívny vzhľad 
a pretrvávajúcu estetickosť fasády. Preto vám Henkel ponúka obzvlášť širokú škálu farieb a vzorov, ktoré uspokoja 
akékoľvek požiadavky koncových zákazníkov a architektov.

Moderný dizajn a dlhodobá životnosť

VISAGE 
Nátery a omietky s prírodným vzhľadom VISAGE sú novým a atraktívnym produktom. Inšpirácia prírodou 
vám dá možnosť dokončiť váš dom s využitím efektov kameňa, dreva alebo kovu.
Keďže prírodné materiály sú veľmi drahé, ťažko transportovateľné a ťažko spracovateľné, ponúka 
VISAGE ďaleko praktickejšie a dostupnejšie riešenia. Povrchy VISAGE sú ľahké, nezaťažujú budovu 
a prispievajú tým k jej dlhodobej estetike.

Široká paleta farieb Ceresit Colours of Nature vám umožňuje finalizovať vzhľad vašej fasády 
v akomkoľvek farebnom odtieni. Farby vychádzajú z prírody a sú prezentované v štyroch tematických 
skupinách – WATER, SAND, EARTH a FOREST. Môžete si vybrať z 211 farieb rozdelených podľa 
odtieňov od najsvetlejších až po najtmavšie.

Col urs of Nature®

NOVÁ EDÍCIA
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Väčšina našich omietok a náterov je obohatená jedinečným prípravkom BioProtect, ktorý bol 
vyvinutý špeciálne na ochranu fasád proti biologickej kontaminácii a proti rastu rias a plesní. 
Uvoľňovanie aktívnych látok je postupné, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu fasády.

BioProtect formula

Ceresit omietka s receptúrou BioProtect.
Dlhodobo estetická a chránená fasáda.
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vnymi látkami v omietkach a fasádnych náteroch

  Dlhodobá ochrana

Ochrana pred extrémnymi 

poveternostnými vplyvmi

Extrémna odolnosť proti 
mechanickému poškodeniu

100 J

Ceresit Ceretherm Impactum
Certifikovaný zatepľovací

systém vysoko odolný
proti mechanickému

poškodeniu
• odoláva nárazom 

až 100 J*

• chráni pred extrémnymi 
poveternostnými vplyvmi

 • chráni pred mechanickým 
poškodením

•vysoko pružný systém 
pohlcujúci nárazy

* Na základe skúšky odolnosti proti 
nárazu tvrdého telesa

Ochrana pred mechanickým 

poškodením fasády
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Vlastnosti systémov Ceresit Ceretherm*

* Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné.  
Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610.

 – dobrá           – veľmi dobrá            – výborná             – najlepšie riešenie

Izolant EPS Minerálna vlna

Systém Ceresit  
Ceretherm

Popular Universal Classic Premium Express Impactum Universal Wool Classic Wool Premium Wool

Odporúčaná  
omietka

Akrylátová 
omietka CT 60

Silikátovo - 
silikónová omietka 

CT 174

Silikátovo - 
silikónová omietka 

CT 174

Silikónová omietka 
CT 74

Silikónová omietka 
CT 74

Elastomérová 
omietka CT 79

Silikátovo - 
silikónová omietka 

CT 174

Silikátová omietka 
CT 72

Silikátová omietka 
CT 72

Lepiaca  
a stierková malta

Lepenie dosiek
ZU

Lepenie dosiek
CT 80

Lepenie dosiek
CT 83

Lepenie dosiek
CT 83

Lepenie dosiek
CT 84

Lepenie dosiek
CT 83

Lepenie dosiek
CT 80

Lepenie dosiek
CT 190

Lepenie dosiek
CT 190

Výstužná vrstva
ZU

Výstužná vrstva
CT 80

Výstužná vrstva 
CT 85

Výstužná vrstva
CT 87

Výstužná vrstva
CT 87

Výstužná vrstva
CT 100

Výstužná vrstva
CT 80

Výstužná vrstva
CT 190

Výstužná vrstva
CT 87

Odolnosť proti 
biologickému znečisteniu                    

Mechanická  
odolnosť             

Odolnosť proti 
poveternostným vplyvom            

Paropriepustnosť            

Akustická nepriezvučnosť       

Úspora času/  
rýchlosť aplikácie        

Jednoduchosť aplikácie        

Možné zakončenie/ 
farebné odtiene

Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature® Colours of Nature®

VISAGE Intense VISAGE
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Ekonomický a spoľahlivý systém

Ceresit Ceretherm
POPULAR

 Charakteristické vlastnosti
• Ekonomické riešenie
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Odolný proti poveternostným vplyvom
• Nízka nasiakavosť
• Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s  EN 13501-1

6. Náter

5. Omietka

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

Odolnosť Ekonomická
výhodnosť

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit ZS alebo malta Ceresit ZU
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Popular
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Popular, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Popular, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Univerzálna malta Ceresit ZU

4. Základný náter • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceretherm.sk
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Ceresit Ceretherm
UNIVERSAL MW

Univerzálny systém na minerálnu vlnu

 Charakteristické vlastnosti
• Univerzálne riešenie
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Odolný proti poveternostným vplyvom
• Nízka nasiakavosť
• Požiarna klasifikácia A2-s1,d0, v súlade s EN 13501-1+A1

Odolnosť Ekonomická
výhodnosť

6. Náter

5. Omietka

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 80
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014   
    a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal MW
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Universal MW,  
 napr. dosky TR 10 a TR 15
• Hrúbka do 25 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Univerzálna malta Ceresit CT 80

4. Základný náter • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137, dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

• Dizajn Dreva: Ceresit CT 721 (na omietku Ceresit CT 720)

Viac na www.ceretherm.sk
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Odolnosť Ekonomická
výhodnosť

Ceresit Ceretherm
UNIVERSAL EPS

Univerzálny systém na polystyrén

 Charakteristické vlastnosti
• Univerzálne riešenie
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Odolný proti poveternostným vplyvom
• Nízka nasiakavosť
• Požiarna klasifikácia B-s1, d0, v súlade s EN 13501-1+A1

6. Náter

5. Omietka

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

Viac na www.ceretherm.sk

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 80
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal EPS
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Universal EPS, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal EPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Univerzálna malta Ceresit CT 80

4. Základný náter • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

• Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE
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Ceresit Ceretherm
UNIVERSAL XPS

Univerzálny systém na extrudovaný polystyrén

 Charakteristické vlastnosti
• Univerzálne riešenie
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Odolný proti poveternostným vplyvom
• Nízka nasiakavosť

Odolnosť Ekonomická
výhodnosť

6. Náter

5. Omietka

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

Viac na www.ceretherm.sk

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 80
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal XPS
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Dosky z extrudovaného polystyrénu v súlade s EN 13164 a s ETA systémom Universal XPS
• Hrúbka až 20 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal XPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Univerzálna malta Ceresit CT 80

4. Základný náter • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

• Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE
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Ceresit Ceretherm
CLASSIC

Odolný a trvanlivý systém

 Charakteristické vlastnosti
• Odolný proti nárazom
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Odolný proti poveternostným vplyvom
• Nízka nasiakavosť
• Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s  EN 13501-1

Odolnosť
Odolný proti

mechanickému poškodeniu
Samočistiaci efekt
a paropriepustnosť

6. Náter

5. Omietka

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 83 alebo malta Ceresit CT 85
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Classic, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Classic, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Malta Ceresit CT 85

4. Základný náter • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Mozaiková omietka: Ceresit CT 77, Ceresit CT 177
• Dizajn prírodného kameňa: Ceresit CT 710 VISAGE, Ceresit CT 710 Super
• Akrylátová omietka: Ceresit CT 60 VISAGE
• Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE
• Dizajn pohľadového betónu: Ceresit CT 760 VISAGE
• Luminiscenčná omietka: Ceresit CT 730 VISAGE

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

• Dizajn dreva: CT 721, podklad CT 720
• Dizajn kovu: CT 740, podklad CT 60 Visage
• Dizajn Opal: CT 750, podklad CT 60 Visage

Viac na www.ceretherm.sk a www.ceresit-visage.sk
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Ceresit Ceretherm
PREMIUM

Vysoko odolný systém 
s prémiovými úžitkovými vlastnosťami

 Charakteristické vlastnosti
• Odolný proti nárazom
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
• Veľmi nízka nasiakavosť
• Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1

Samočistiaci efektVysoká odolnosť Rýchla aplikácia
Vysoká odolnosť proti

mechanickému poškodeniu

6. Náter

5. Omietka

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 83 alebo biela malta Ceresit CT 87 „2v1“
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Premium
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Premium, napr. EPS 70 F
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Premium, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“

4. Základný náter • Nepoužíva sa

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60, elastomérová omietka Ceresit CT 79
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Mozaiková omietka: Ceresit CT 77

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceretherm.sk

14



Ceresit Ceretherm
EXPRESS

Trvanlivý systém s jednoduchou a rýchlou aplikáciou

 Charakteristické vlastnosti
• Odolný proti nárazom
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
• Veľmi nízka nasiakavosť
• Požiarna klasifikácia: B-s1,d0, v súlade s EN 13501-1

Praktickosť Expresná inštaláciaSamočistiaci efektVysoká odolnosť proti
mechanickému poškodeniu

Vysoká odolnosť

5. Omietka

6. Náter

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • PU lepidlo Ceresit CT 84 Express na EPS dosky
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastným platným SK TP a spĺňajúce požiadavky SK TP systému Express

2. Izolačné dosky • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s SK TP systému Express, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 18 cm

3. Výstužná vrstva • Výstužná mriežka v súlade s SK TP systému Express, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“, malta Ceresit CT 80 alebo Ceresit CT 85

4. Základný náter • Nepoužíva sa na maltu Ceresit CT 87 „2v1“
• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky (na maltu Ceresit CT 80 a Ceresit CT 85)
• Náter Ceresit CT 16 na akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky (na maltu Ceresit CT 80 a Ceresit CT 85)

5. Omietky • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74

6. Nátery • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceretherm.sk
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Ceresit Ceretherm
CLASSIC WOOL

Paropriepustný a odolný systém

 Charakteristické vlastnosti
• Odolný proti nárazom
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Odolný proti poveternostným vplyvom
• Nízka nasiakavosť
• Veľmi vysoká paropriepustnosť
• Požiarna klasifikácia: A2-s1, d0 pri použití s minerálnou alebo silikátovou omietkou

Vysoká paropriepustnosť Odolnosť
proti požiaru (A2)

Odolný proti
mechanickému poškodeniu

Zvuková izolácia Prírodný materiálOdolnosť

6. Náter

5. Omietka

4. Základný náter

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 180 alebo CT 190
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014  
    a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic Wool
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Classic Wool
• Hrúbka až 25 cm

3.Výstužná vrstva • V súlade s ETA systémom Classic Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Lepiaca malta Ceresit CT 190

4. Základný náter • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174

6. Nátery • Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceretherm.sk
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Ceresit Ceretherm
PREMIUM WOOL

Vysoko paropriepustný systém  
s prémiovými úžitkovými vlastnosťami

 Charakteristické vlastnosti
• Odolný proti nárazom
• Receptúra   BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
• Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
• Veľmi nízka nasiakavosť
• Veľmi vysoká priepustnosť pár
• Požiarna klasifikácia: A2 alebo B v súlade s EN 13501-1 (podľa druhu aplikovanej omietky)

Vysoká paropriepustnosť Odolnosť
proti požiaru (A2)

Vysoká odolnosť proti
mechanickému poškodeniu

Vysoká odolnosť Zvuková izolácia Prírodný materiál Rýchla aplikácia

6. Náter

5. Omietka

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit CT 190 alebo biela malta Ceresit CT 87 „2v1“
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému  
 Premium Wool
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Premium Wool
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva • V súlade s ETA systémom Premium Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2

• Biela lepiaca malta Ceresit CT 87 „2v1“

4. Základný náter • Nepoužíva sa

5. Omietky • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „ryhovaná“ Ceresit CT 36, „hladená“ Ceresit CT 137,  
    dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60, elastomérová omietka Ceresit CT 79
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Silikátovo-silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Mozaiková omietka: Ceresit CT 77

6. Nátery • Silikónový náter: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 721 (na omietku Ceresit CT 720)
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Viac na www.ceretherm.sk
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Systém s extrémnou odolnosťou  
proti mechanickému poškodeniu

Ceresit Ceretherm
IMPACTUM

 Charakteristické vlastnosti
• Extrémna životnosť
• Extrémna flexibilita a mechanická odolnosť až do 100 J
• Zosilnené karbónovými, sklenenými a polyakrylamidovými vláknami
• Extrémna odolnosť proti UV žiareniu
• Vysoko hydrofóbny
• Extrémne nízka nasiakavosť systému
• Vysoká odolnosť proti biologickej kontaminácii
• Samočistiaci a odolný proti nečistotám
• Skvelá spracovateľnosť
• Rýchla aplikácia (bez aplikácie základného náteru)
• Možnosť použitia tmavých a intenzívnych farebných odtieňov na fasáde

Extrémna odolnosť proti 
mechanickému poškodeniu

100 J

Extrémna životnosť Extrémna flexibilita Extrémna ochrana
pred UV žiarením

Odolnosť proti 
teplotným výkyvom

PraktickosťRýchla aplikácia Ochrana soklovej
časti budovy

5. Omietka

4. Výstužná mriežka

3. Výstužná vrstva

2. Izolačné dosky

1. Lepiaca hmota

1. Lepiaca hmota • Lepiaca malta Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 83 alebo CT 85
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Impactum
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Impactum, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 25 cm

3. Výstužná vrstva • Jedna alebo dve výstužné mriežky v súlade s ETA systémom Impactum, s plošnou hmotnosťou min. 160 g/m2  
 alebo 335 g/m2

• Ceresit CT 100

4. Základný náter • Nepoužíva sa

5. Omietky • Odporúčaná: Elastomérová omietka Ceresit CT 79
• Ostatné: akrylátová omietka Ceresit CT 60 „hladená“, silikátovo-silikónová omietka Ceresit CT 174 „hladená“,  silikátová  
 omietka CT 72 „hladená“, silikónová omietka Ceresit CT 74 „hladená“, mozaiková omietka Ceresit CT 77

Viac na www.ceretherm.sk a www.ceresit-impactum.com/sk
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 Technické údaje

Odolnosť systému  
proti nárazu tvrdého telesa

≥ 40 J
 

≥ 60 J  ≥ 100 J  
najodolnejšia varianta

Odolnosť systému  
proti nárazu tvrdého telesa  
po ponorení do vody

≥ 30 J ≥ 40 J  ≥ 100 J
najodolnejšia varianta

Hodnota indexu  
odrazu svetla (HBW, resp. TSR)

≥ 5% ≥ 5% ≥ 5%

Požiarna klasifikácia  
podľa ETAG 004

B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0  

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Lepidlo na EPS
2. Izolačný materiál
3. Výstužná vrstva
4. Armovacia tkanina
5. Omietka

Lepidlo na EPS Ceresit CT 83 
(alternatíva: Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 85) 

Ceresit CT 83 
(alternatíva: Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 85)

Ceresit CT 83 
(alternatíva: Ceresit ZS, ZU, CT 80, CT 85)

Izolačný materiál Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS

Výstužná vrstva Ceresit CT 100, jednozložková  
flexibilná lepiaca a stierková hmota  
na EPS

Ceresit CT 100, 
jednozložková flexibilná lepiaca 
a stierková hmota na EPS

Ceresit CT 100, 
jednozložková flexibilná lepiaca 
a stierková hmota na EPS

Armovacia tkanina Ceresit CT 325, armovacia tkanina  
zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m2)

Ceresit CT 325, armovacia tkanina  
zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m2)

Ceresit CT 327, armovacia tkanina  
zo sklenených vlákien (hustota ≥ 335 g/m2)

Výstužná vrstva
(druhá vrstva)

Ceresit CT 100,  
jednozložková flexibilná lepiaca  
a stierková hmota na EPS

Ceresit CT 100,  
jednozložková flexibilná lepiaca  
a stierková hmota na EPS

Armovacia tkanina  
(druhá vrstva)

Ceresit CT 325, armovacia tkanina  
zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m2)

Ceresit CT 325, armovacia tkanina  
zo sklenených vlákien (hustota ≥ 160 g/m2)

Penetrácia bez penetrácie bez penetrácie bez penetrácie

Omietka Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 
1,5 mm

Ceresit CT 79, 
elastomérová omietka, zrno 1,5 mm

Ceresit CT 79, 
elastomérová omietka, zrno 1,5 mm

1

2

3

4

4

3

5

A B C

 Alternatívne omietky (zrno 1,5 mm)

CT 60
Akrylátová
omietka
 
CT 174 
Silikátovo  
-silikónová 
omietka

CT 72
Silikátová 
omietka
 
CT 74
Silikónová 
omietka

CT 77
Mozaiková
omietka

CT 60
Akrylátová
omietka 
 
CT 174 
Silikátovo  
-silikónová 
omietka

CT 72
Silikátová 
omietka
 
CT 74
Silikónová 
omietka

CT 77
Mozaiková
omietka

CT 60
Akrylátová
omietka
 
CT 174 
Silikátovo  
-silikónová 
omietka

CT 72
Silikátová 
omietka
 
CT 74
Silikónová 
omietka

CT 77
Mozaiková
omietka

Odolnosť systému  
proti nárazu tvrdého telesa

≥ 10 J ≥ 15 J ≥ 25 J ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 40 J ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 40 J

Odolnosť systému  
proti nárazu tvrdého telesa po 
ponorení do vody

≥ 6 J ≥ 10 J ≥ 15 J ≥ 15 J ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 15 J ≥ 20 J ≥ 30 J

Hodnota indexu  
odrazu svetla (HBW, resp. TSR)

> 25% > 25% > 25% > 25% > 25% > 25%

Požiarna klasifikácia  
podľa ETAG 004

B-s2, d0   B-s2, d0  B-s2, d0 

Varianty systému Ceresit Ceretherm Impactum
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Extrémne odolný tepelnoizolačný systém 
Ceresit Ceretherm Impactum

Vysoká mechanická odolnosť 
– energia nárazu až 100 J*

Vďaka vysokej mechanickej odolnosti systém  
odoláva silným  nárazom bez vzniku prasklín 
a trhlín. 

Extrémna mechanická odolnosť (cez 100 J)  
je dosiahnutá pomocou špeciálneho zloženia 
štruktúry systému s použitím elastomérov   
a výstužných vlákien. Elastoméry sú špeciálne látky 
schopné absorbovať  veľké množstvo energie. 

Potrebná pevnosť je potom dosiahnutá  
kombináciou niekoľkých typov vlákien:

• sklenené vlákna (dlhé, flexibilné),
• uhlíkové vlákna (krátke, pevné),
• polyakrylamidové vlákna (veľmi krátke  
 a vysoko flexibilné).

Táto kombinácia elastomérov a vlákien zabezpečuje 
schopnosť systému vrátiť sa do svojho pôvodného 
tvaru po jeho mechanickej deformácii vonkajšou 
silou. To chráni povrch pred vznikom prasklín.

* na základe skúšky odolnosti proti nárazu tvrdého telesa 

Mechanickú odolnosť je možné 
názorne ilustrovať pádom 5 kg gule 
na povrch systému z výšky 2 m.

Systém Ceresit Ceretherm Impactum.

Tradičný zatepľovací systém.

Zväčšený obrázok
vlákien a elastomérov.

Odolnosť proti poškodeniu 
vplyvom krupobitia

Systém Ceresit Ceretherm Impactum poskytuje  
tiež veľmi vysokú odolnosť proti poškodeniu  
vplyvom krupobitia.  

Táto vysoká odolnosť fasády vychádza z jedinečnej 
kombinácie výstužných polyakrylamidových,  
sklenených a uhlíkových vlákien a ďalších  
komponentov, ktoré tvoria v omietke aj výstužnej 
vrstve systému mikroskopickú výstužnú sieť.  
Všetky tieto vlastnosti zaručujú integritu vrstiev  
a ich vysokú odolnosť.

Odolnosť proti kurpobitiu je hodnotená systémom 
HIR. Hodnotenie definuje energiu, pri ktorej fasáda 
stále nevykazuje žiadne poškodenie. Systém Ceresit 
Ceretherm Impactum vykazuje najvyššiu odolnosť 
proti poškodeniu vplyvom krupobitia (trieda HW 5).

Test odolnosti proti krupobitiu: 
priemer: 40 mm; váha: 40 g; 
rýchlosť (m/s): 35 - 36.

Systém Ceresit Ceretherm Impactum.Systém s nízkou odolnosťou. 
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Vysoká flexibilita a odolnosť proti  
tepelnému namáhaniu

Vďaka vysokej flexibilite systém Ceresit Ceretherm Impactum 
absorbuje pohyby spôsobené vysokými teplotnými 
zmenami v dôsledku silného slnečného žiarenia a zaisťuje 
tak ochranu proti nežiaducemu popraskaniu. Zvlášť tmavé odtiene 
omietok sú vysoko namáhané teplotnými rozdielmi a vyžadujú 
vysokú flexibilitu celého systému.

Nízka nasiakavosť a hydrofóbnosť

Nízka nasiakavosť povrchu zatepľovacieho systému je ďalší 
dôležitý parameter, ktorý zabezpečuje jeho dlhú životnosť. 
Ak je systém nasiakavý, voda, ktorá preniká do štruktúry fasády 
v zimnom období zamrzne a môže urýchliť proces starnutia 
jednotlivých vrstiev. Nasiakavosť systému tiež prispieva k riziku 
napadnutia plesňami a riasami a umožňuje prenikanie 
znečistenia do štruktúry fasády.

Ceresit Ceretherm Impactum si udržuje výnimočne dobré 
vlastnosti aj v období extrémnych dažďov. Skúšky preukázali 
veľmi nízku nasiakavosť nielen omietky, ale aj ďalších vrstiev 
systému. Vlhkosť nemôže prenikať do štruktúry systému, 
a tým sa eliminuje riziko poškodenia vrstiev 
a biologickej kontaminácie.

Flexibilita

Výnimočná flexibilita systému 
Ceresit Ceretherm Impactum.

Vodné kvapky na povrchu omietky.
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IMPACTUM

Široké možnosti použitia systému  
Ceresit Ceretherm Impactum

Systém Ceresit Ceretherm Impactum je vhodný na použitie 
na rodinných i bytových domoch, rovnako ako na verejných
a komerčných stavbách. Vďaka vysokej odolnosti a dlhej 
životnosti je špeciálne odporúčaný v týchto aplikáciách:

• rodinné domy: sokle a fasády, ktoré majú byť chránené 
 pred mechanickým poškodením (extrémne poveternostné 
 vplyvy či bežné domáce nehody),

• bytové domy: sokle a fasády v úrovni 
 1. nadzemného podlažia,

• verejné a komerčné stavby: sokle a celé fasády,

• priemyselné objekty: sokle a celé fasády,

• garáže, vstupy, parkovisko...

Navyše, oproti bežným fasádam, možno v systéme Ceresit 
Ceretherm Impactum použiť aj omietky v intenzívnych a veľmi 
tmavých odtieňoch (HBW, resp. TSR index ≥ 5%).

Izolačné dosky EPS sú neoddeliteľnou súčasťou systému 
Impactum. Systém bol však testovaný aj s použitím XPS 
a fenolových izolačných panelov, ktoré sa niekedy odporúčajú 
na izoláciu soklov. Použitím systému Ceresit Ceretherm 
Impactum však dosiahneme vysokú mechanickú odolnosť 
aj s tradičnými doskami EPS.
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Prehľad vybraných systémových riešení 
WINTeQ a Ceresit*

Informácie o ďalších systémových riešeniach Ceresit 
nájdete na www.ceresit.sk a www.ceretherm.sk

1. Podklad

3. CN 83

4. CR 166

2. CN 83  
+ CC 81

5. CL 152

6. CM 16
7. CE 43
8. CS 25

Systémové riešenia WINTeQ
Výmena okien a dverí, panelové konštrukcie

Oblasti použitia
• Riešenie pripojovacích škár pri výmene okien a dverí
• Rekonštrukcia vonkajších škár v panelových objektoch

Charakteristické vlastnosti
• Systémové riešenia pre škáry
• Zabraňuje vzniku plesní a vlhkosti na vnútornom ostení
• Rieši vonkajšiu ochranu škár proti poveternostným vplyvom
• Trvalo elastické utesnenie
• Paropriepustné pre exteriér
• Parotesné pre interiér

Vzhľad
• Priznaná škára z vonkajšej strany
• Možnosť prekrytia štandardným fasádnym lepidlom a omietkou

Aplikácia
• Variabilné možnosti aplikácií
• Možnosť skladby podľa typu ostenia a požiadaviek investora

Použitie
• Pre všetky typy pripojovacích škár
• Pre všetky typy stavebných konštrukcií

Dôležitou podmienkou na správnu voľbu tesniaceho prvku pri výmene výplní 
stavebných otvorov a nasledujúceho zateplenia budovy (alebo pri prvotnom 
zateplení a nasledujúcej výmene výplní stavebných otvorov) je dodržanie  
princípov správnej skladby izolačných vrstiev. To znamená, že vo vnútri budovy  
musí byť tesnejšia ako vonku. Veľkosť difúzneho odporu sa musí smerom  
z vnútra von zmenšovať.

1. Rovina – parotesné ošetrenie škáry  
zo strany interiéru (parotesná fólia,  
tmelový uzáver)

2. Rovina – izolácia stredovej  
vrstvy výplní pomocou  
PU peny

3. Rovina – paropriepustné  
ošetrenie pripojovacej  
škáry z vonkajšej strany  
výplne – v tejto rovine  
riešime napojenie  
fasádneho systému  
na stavebnú výplň  
(komprimačná páska,  
paropriepustná fólia)

Systémové riešenie Ceresit
Lodžie a balkóny s keramickou dlažbou

Oblasti použitia
• Na kladenie dlažby na balkónoch a lodžiách
• Na rekonštrukcie aj novostavby
• Na obytné, verejné aj priemyselné objekty

Charakteristické vlastnosti
• Systémové vysoko kvalitné riešenie
• Odolnosť proti poveternostným vplyvom
• Odolnosť proti mrazu a zmenám teplôt
• Dlhodobá životnosť
• Jednoduchá údržba

Vzhľad
• Podľa druhu použitej dlažby a farby škárovacej hmoty
• Odporúčaná väzba kladenej dlažby tzv. na strih

Aplikácia
• Strednovrstvové lepenie s podmienkou 100% pokrytia zadnej steny dlažby lepidlom
• Jednoduché spracovanie a jednoduchá montáž

Podklady
• Betón starší ako 3 mesiace
• Cementový poter starší ako 28 dní
• Podklad v spáde min. 2 %

Podmienky aplikácie
• Teplota od +5°C do +25°C
• Relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 80 %

Systém aplikácie
• Lepenie fólií na ostenie pomocou špeciálneho lepiaceho a tesniaceho tmelu SP,  
 na rám okien sa lepí pomocou samolepiacej fólie

Parotesná (vnútorná) vrstva
• WINTeQ FI 50.1 - parotesná fliesová fólia
• Ceresit CS 11 - akrylátový tmel
• Ceresit FT 101 - univerzálny tmel na báze Flextec

Izolačná vrstva
• PU pena Ceresit TS 65 MEGA
• PU pena Ceresit TS 67 WINDOW FLEX
• PU pena Ceresit TS 63 NÍZKOEXPANZNÁ

Paropriepustná (vonkajšia) vrstva
• WINTeQ FE 1.1 - paropriepustná fliesová fólia
• Komprimačná páska KX 300
• Tmelový uzáver (podmienené kvalitnejším uzáverom zo strany interiéru)

Lepidlá na aplikáciu fólií
• Lepidlo SP (letný variant od + 5 °C)
• Lepidlo SP + (zimný variant od - 5 °C)
• Ceresit FT 101 (ako alternatíva)

1. Príprava podkladu
 • Ceresit CN 83 + Ceresit CC 81 rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota 
  s pridaním zušľachťovacej emulzie
 • Ceresit CN 83 rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota 

2. Utesnenie podkladu
 • Ceresit CR 166 dvojzložkové utesnenie vytvorené v dvoch vrstvách
 • Ceresit CL 152 izolačný pás vložený do rohov a dilatačných škár

3. Lepenie dlažby
 • Ceresit CM 16 flexibilné lepidlo alebo iné lepidlo 
  v závislosti od druhu obkladového prvku
 • Alternatíva: Ceresit CM 22 a CM 29

4. Škárovanie
 • Ceresit CE 43 Aquastatic flexibilná škárovacia hmota od 2–20 mm)

5. Dilatačné škáry
 • Výplň: Ceresit CS 25 sanitárny silikón
 • Podklad: Tesniaci penový povrazec, priemer 6–30 mm podľa šírky škáry

* Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené  
v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky 
záväzné. Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme  
kontaktujte 0918/322  610.

Parotesná 
vonkajšia 
vrstva

Izolačná 
vrstva

Parotesná 
vnútorná 
vrstva
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Prehľad produktov*

Povrchové úpravy / omietky

* Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné.  

   Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322  610.

pre systémy Ceretherm • vhodné aj na použitie na tradičné omietky • nízka nasiakavosť • dobrá priestupnosť 
vodných pár • odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • vodoodpudivosť • flexibilita – odolnosť proti deformácii 
podkladu • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia

Omietka Štruktúra Veľkosť zrna Spotreba
CT 60 hladená 1,5 mm cca 2,5 kg/m2

CT 60 hladená 2,0 mm 3,1–3,3 kg/m2

CT 60 hladená 2,5 mm 3,8–4,0 kg/m2

CT 63 ryhovaná 3,0 mm cca 3,7 kg/m2

CT 64 ryhovaná 2,0 mm cca 2,7 kg/m2

Farebné odtiene: viac ako 200
Balenie: 25 kg plastové nádoby

Akrylátové omietky Ceresit CT 60, CT 63 a CT 64

Omietka Štruktúra Veľkosť zrna Spotreba
CT 72 hladená 1,5 mm 2,1–2,5 kg/m2

CT 72 hladená 2,0 mm 3,1–3,4 kg/m2

CT 72 hladená 2,5 mm 3,8–4,0 kg/m2

CT 73 ryhovaná 2,0 mm 2,5–2,7 kg/m2

Farebné odtiene: viac ako 200
Balenie: 25 kg plastové nádoby

pre systémy Ceretherm • vhodné aj na použitie na tradičné omietky • vodoodpudivosť • odolnosť proti znečisteniu 
a mikroorganizmom • veľmi dobrá paropriepustnosť • odolnosť proti poveternostným vplyvom 
• ihneď spracovateľná – pastovitá konzistencia

Silikátové omietky Ceresit CT 72, CT 73

Omietka Štruktúra Veľkosť zrna Spotreba
CT 174 hladená 1,5 mm cca 2,5 kg/m2

CT 174 hladená 2,0 mm 3,1–3,4 kg/m2

CT 175 ryhovaná 2,0 mm cca 2,7 kg/m2

Farebné odtiene: viac ako 200
Balenie: 25 kg plastové nádoby

pre systémy Ceretherm • vhodné aj na použitie na tradičné omietky • dlhá životnosť • vodeodolnosť 
• vysoká priľnavosť k podkladu • vysoká odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom • veľmi dobrá 
paropriepustnosť • vysoká odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia

Silikátovo - silikónové omietky CT 174, CT 175

Omietka Štruktúra Veľkosť zrna Spotreba
CT 74 hladená 1,5 mm 2,1–2, 5 kg/m2

CT 74 hladená 2,0 mm 3,1–3,4 kg/m2

CT 74 hladená 2,5 mm 3,8–4,0 kg/m2

CT 75 ryhovaná 2,0 mm 2,5–2,7 kg/m2

Farebné odtiene: viac ako 200
Balenie: 25 kg plastové nádoby

pre systémy Ceretherm • vhodné aj na použitie na tradičné omietky • dlhá životnosť • vodeodolnosť 
• vysoká priľnavosť k podkladu • vysoká odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom • veľmi dobrá 
paropriepustnosť • vysoká odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom • ihneď spracovateľné – pastovitá konzistencia

Silikónové omietky Ceresit CT 74, CT 75

Omietka Štruktúra Veľkosť zrna Spotreba
CT 79 hladená 1,5 mm 2,3–2,5 kg/m2

Farebné odtiene: viac ako 200
Balenie: 25 kg plastová nádoba

pre systém Ceretherm Impactum • extrémne elastická, vystužená kombináciou uhlíkových, poly akrylamidových 
a sklenených vlákien • extrémne odolná proti poveternostným vplyvom • extrémne odolná proti mechanickému 
poškodeniu – odoláva nárazu o energii až 100 J (v spojení so systé mom Ceresit Ceretherm Impactum) 
• extrémne odolná proti tepelnému namáhaniu • samočistiaca (vysoko odolná proti nečistotám) • nízka nasiakavosť 
• vysoká paropriepustnosť • možnosť pre farbovania do tmavých a intenzívnych farieb

Elastomérová omietka Ceresit CT 79 Impactum

Omietka Štruktúra Veľkosť zrna Spotreba
CT 77 hladená 1,4–2,0 mm 4,5–5,2 kg/m2

Farebné odtiene: 48 základných odtieňov
Balenie: 25 kg plastová nádoba

vhodná na povrchovú úpravu soklov a zaťažovaných povrchov, ako sú napr. schodiská, okolie okien, dverí  
• vysoko odolná proti mechanickému poškodeniu • ľahko sa čistí • odolná proti poveternostným vplyvom 
• ihneď pripravená na použitie

Mozaiková omietka Ceresit CT 77
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Fasádne nátery

Lepiace a stierkové hmoty

na akrylátové a minerálne omietky • súčasť systému Ceretherm • pre interiér aj exteriér • odolné proti 
poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu • odolné proti znečisteniu a mikroorganizmom 
• ľahko spracovateľné

Farebné odtiene: viac ako 200
Spotreba: cca 0,3 l/m2 (2 vrstvy náteru)
Balenie: 15 l plastové nádoby

Akrylátové nátery CT 42, CT 44

na minerálne, akrylátové, silikátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky • súčasť systému Ceretherm 
• vhodný na historické objekty • pre interiér aj exteriér • odolný proti znečisteniu a mikroorganizmom 
• vysoko paropriepustný • odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom • ľahko spracovateľný 

Farebné odtiene: viac ako 200
Spotreba: cca 0,3 l/m2 (2 vrstvy náteru)
Balenie: 3,5 l a 15 l plastové nádoby

Silikónový náter CT 48

na minerálne, akrylátové, silikátové, silikónové a silikátovo-silikónové omietky • súčasť systému Ceretherm 
• pre interiér aj exteriér • odolný proti znečisteniu a mikroorganizmom • odolný proti UV žiareniu a poveternostným 
vplyvom • vhodný na historické objekty • vhodný pri renovácii staršieho zateplenia, vďaka schopnosti premostenia trhlín 

Farebné odtiene: viac ako 200
Spotreba: cca 0,3 l/m2 (2 vrstvy náteru)
Balenie: 15 l plastová nádoba

Nanosilikónový náter CT 49

na minerálne, silikátové a silikátovo-silikónové omietky • súčasť systému Ceretherm • pre exteriér • matný vzhľad 
• vysoko paropriepustný • zásaditý (vhodný aj na nové čerstvé omietky) • odolný proti znečisteniu a mikroorganizmom 
• odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom • ľahko spracovateľný

Farebné odtiene: viac ako 200
Spotreba: cca 0,3 l/m2 (2 vrstvy náteru)
Balenie: 3,5 l a 15 l plastové nádoby

Silikátový náter CT 54

Určená na zatepľovanie fasád v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. V bielej farbe, paroprie-
pustná a flexibilná. Na lepenie dosiek z penového polystyrénu a minerálnej vlny a na aplikáciu armovacích vrstiev vystu-
žených armovacou sieťou so skleneným vláknom. CT 87 nevyžaduje penetráciu pred nanesením omietky, čo umožňuje 
rýchlejší postup prác a nižšie náklady na m2.

Biela stierková a lepiaca malta Ceresit CT 87

Spotreba: 
lepenie polystyrénových dosiek cca 4,0 kg/m2

výstužná vrstva (na polystyrén) cca 3,0 kg/m2

lepenie dosiek z minerálnej vlny cca 4,5 kg/m2

výstužná vrstva (na vlne) cca 4,0 kg/m2

vyrovnávanie výstužnej vrstvy (na vlne) cca 1,0 kg/m2

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Vlastnosti:
• bez nutnosti nanesenia základného náteru
• vysoko účinná, nízka spotreba 3 kg/m2

• elastická
• vystužená vláknom
• odolná proti mechanickému poškodeniu
• výnimočné pracovné parametre

Určená na zatepľovanie fasád pomocou dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov 
Ceresit Ceretherm. Paropriepustná a flexibilná. Používaná na lepenie dosiek z penového polystyrénu a na aplikáciu 
armovacích vrstiev vystužených sieťovinou so skleneným vláknom.

Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 85

Spotreba: 
lepenie dosiek cca 5,0 kg/m2

výstužná vrstva cca 4,0 kg/m2

vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m2

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Vlastnosti:
• vysoká priľnavosť k minerálnym 
 podkladom aj polystyrénu
• paropriepustná
• flexibilná
• odolná proti poveternostným vplyvom
• vystužená vláknom
• odolná proti mechanickému poškodeniu
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Lepiace a stierkové hmoty

Určená na lepenie dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. 
Prilepené dosky je nutné dodatočne ukotviť kotvami k podkladovej konštrukcii. Ekonomická, paropriepustná 
a zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť. 

Lepiaca malta na polystyrén Ceresit CT 83

Spotreba: cca 5,0 kg/m2

Balenie: 25 kg papierové vrecia
Vlastnosti:
• vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom 
 aj penovému polystyrénu
• ekonomická
• rýchlo zvyšuje trvanlivosť
• paropriepustná

Univerzálna lepiaca a stierková malta. Určená na lepenie a stierkovanie dosiek z penového polystyrénu (EPS aj XPS) 
a minerálnej vlny v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm.

Lepiaca a stierková malta CT 80 Universal

Spotreba: 

Izolačné dosky z polystyrénu:
– lepenie dosiek cca 5,0 kg/m2

– výstužná vrstva cca 4,0 kg/m2

– vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m2

Izolačné dosky z minerálnej vlny:
– lepenie dosiek  cca 5,0 kg/m2

– podkladová (vyrovnávacia) vrstva  cca 1,0 kg/m2

– výstužná vrstva cca 4,0 kg/m2

– vyrovnávanie výstužnej vrstvy cca 1,0 kg/m2

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Vlastnosti:
• vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom 
 aj penovému polystyrénu
• ekonomická
• rýchlo zvyšuje trvanlivosť
• paropriepustná

Určená na zatepľovanie fasád pomocou dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch 
zateplenia budov Ceresit Ceretherm.

Lepiaca a stierková malta Ceresit ZU

Spotreba: 
lepenie dosiek cca 5,0 kg/m2

výstužná vrstva cca 4,0 kg/m2

vyrovnávanie výstužnej vrstvy  cca 1,0 kg/m2

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Určená na zatepľovanie fasád pomocou dosiek z minerálnej vlny v kontaktných systémoch zateplenia budov 
Ceresit Ceretherm. Elastická. Používaná na lepenie dosiek z minerálnej vlny a na aplikáciu armovacích vrstiev sieťoviny 
so skleneným vláknom.

Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 190

Spotreba: 
základná vrstva cca 1,0 kg/m2

lepenie dosiek cca 5,0 kg/m2

výstužná vrstva cca 4,0 kg/m2

vyrovnávanie výstužnej vrstvy  cca 1,0 kg/m2

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Vlastnosti:
• vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom aj vlne
• paropriepustná
• odolná proti poveternostným vplyvom
• flexibilná
• vystužená vláknom

Určená na zhotovenie výstužnej vrstvy s armovacou sieťou na doskách z polystyrénu v kontaktných systémoch 
zateplenia budov Ceresit Ceretherm Impactum.

Jednozložková disperzná lepiaca a stierková hmota Ceresit CT 100 Impactum

Spotreba: 
výstužná vrstva, jednovrstvová  cca 2,5–3,0 kg/m2

výstužná vrstva, dvojvrstvová cca 3,0–3,5 kg/m2

vyrovnávacia vrstva cca 1,0 kg/m2

Balenie: 25 kg plastová nádoba

Vlastnosti:
• vysoko elastická
• vystužená vláknami
• odolná proti extrémnemu mechanickému zaťaženiu  
 a proti zmenám teplôt
• premosťuje trhliny do 2 mm
• odolná proti poveternostným vplyvom
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Ostatné doplnkové produkty

Základný náter na ošetrenie vysoko nasiakavých podkladov (napr. pórobetón, plynosilikát) pred lepením dosiek tepelnej 
izolácie, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Znižuje nasiakavosť povrchu a zabraňuje rýchlemu 
vysychaniu lepiacej malty, zvyšuje pevnosť povrchu podkladu. Neobsahuje rozpúšťadlá.

Základný hĺbkový náter Ceresit CT 17

Spotreba: 0,1–0,5 l/m2

Balenie: 2 l, 5 l a 10 l plastové nádoby

Vlastnosti:
• spevňuje povrchy podkladu
• znižuje nasiakavosť
• neobsahuje rozpúšťadlá
• paropriepustný
• pre interiér aj exteriér 

Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo na lepenie polystyrénových dosiek v kontaktných systémoch 
zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Lepidlo je dodávané v stave pripravenom na okamžité použitie a nanáša 
sa pomocou aplikačnej pištole, lepenie je preto rýchlejšie, účinnejšie a čistejšie. Je vysoko priľnavé a odolné proti 
vlhkosti a nízkym teplotám. Mechanické kotvenie a tvorba výstužnej vrstvy už po 2 hodinách!

PU lepidlo na lepenie polystyrénových izolačných dosiek CT 84 Express

Spotreba: 1ks/cca 10 m2 penového polystyrénu

Balenie: 850 ml dóza

Vlastnosti:
• rýchly postup prác
• pripravené na okamžité použitie
• spracovateľné aj pri nízkych teplotách 
 a vysokej vlhkosti vzduchu
• veľmi dobré izolačné vlastnosti
• vysoká priľnavosť k podkladom

CT 16 – pigmentovateľný základný náter na ošetrenie podkladov pred aplikáciou minerálnych, akrylátových, silikó-
nových a silikátovo-silikónových tenkovrstvových omietok, fasádnych náterov, farebne zjednocuje podklad a zvyšuje 
priľnavosť omietky k podkladu.
CT 15 – pigmentovateľný základný náter na ošetrenie podkladov pred aplikáciou tenkovrstvových silikátových omietok 
a fasádnych náterov, farebne zjednocuje podklad a zvyšuje priľnavosť omietky k podkladu. 

Základné nátery Ceresit CT 15, CT 16

Spotreba: 0,3–0,5 kg/m2

Balenie: 5 kg a 15 kg plastové nádoby

Vlastnosti:
• uľahčujú nanášanie omietok
• zvyšujú priľnavosť k podkladu
• vodeodolné
• ihneď pripravené na použitie
• vyrábajú sa v niekoľkých farebných odtieňoch

Minerálne omietky s tzv. „ryhovanou“ a „hladenou“ štruktúrou, na použitie v systéme zateplenia Ceretherm, 
vhodné na všetky minerálne podklady, existujúce omietky, pre interiér aj exteriér.

Minerálne omietky Ceresit CT 35, CT 137 

Balenie: 25 kg papierové vrecia

Vlastnosti:
• vodoodpudivé (hydrofobizované)
• paropriepustné
• k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch
• možnosť náteru / ekonomická verzia

Omietka Veľkosť zrna Spotreba
CT 35 2,5 mm 2,5–3,0 kg/m2

CT 35 3,5 mm 3,5–4,0 kg/m2

CT 137 1,5 mm 2,0–2,4 kg/m2

CT 137 2,5 mm 3,5–4,0 kg/m2

Zimná prísada pre lepiace a stierkové malty. 
Určená na použitie do cementových lepiacich 
a stierkových mált Ceresit (ZS, ZU, CT 80, 
CT 83, CT 85, CT 87, CT 180, CT 190).
Umožňuje spracovanie mált pri teplotách 
od 0 °C do +15 °C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu až do 90 %.

Spotreba: 1 bal. (250 g) na 25 kg malty

Balenie: plastová nádoba, 250 g

Zimná prísada Ceresit CT 280

Zimné aditívum do omietok, fasádnych 
a základných náterov. Umožňuje spracovanie 
omietok a náterov pri teplotách od 0 °C 
do +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 
až do 90 %.

Spotreba: 1 bal. (100 ml) na 25 kg omietky 
1/2 bal. (50 ml) na 15 l fasádneho náteru 
alebo 15 kg základného náteru

Balenie: plastová nádoba, 100 ml

Zimná prísada Ceresit CT 240
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Objavte omietky a nátery Ceresit 
vo farbách inšpirovaných prírodou

* V prípade silikátového náteru 
CT 54 nie sú tieto farebné odtiene 
k dispozícii.

Pri každom farebnom odtieni 
je uvedený súčiniteľ odrazu svetla! 
Použitie odtieňov s koeficientom 
odrazu svetla nižším ako 25% 
by nemalo prekročiť 10% celkovej 
plochy fasády! (  ).
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* V prípade silikátového náteru 
CT 54 nie sú tieto farebné odtiene 
k dispozícii.

Pri každom farebnom odtieni 
je uvedený súčiniteľ odrazu svetla! 
Použitie odtieňov s koeficientom 
odrazu svetla nižším ako 25% 
by nemalo prekročiť 10% celkovej 
plochy fasády! (  ).
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* V prípade silikátového náteru 
CT 54 nie sú tieto farebné odtiene 
k dispozícii.

Pri každom farebnom odtieni 
je uvedený súčiniteľ odrazu svetla! 
Použitie odtieňov s koeficientom 
odrazu svetla nižším ako 25% 
by nemalo prekročiť 10% celkovej 
plochy fasády! (  ).
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* V prípade silikátového náteru 
CT 54 nie sú tieto farebné odtiene 
k dispozícii.

Pri každom farebnom odtieni 
je uvedený súčiniteľ odrazu svetla! 
Použitie odtieňov s koeficientom 
odrazu svetla nižším ako 25% 
by nemalo prekročiť 10% celkovej 
plochy fasády! (  ).

NOVÁ EDÍCIA
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CT 710 VISAGE Dekoratívna omietka prírodný kameň (granit)

NORDIC WHITE PATAGONIA BEIGE DOLOMITE GREY ARGENTINA BROWN PANAMA CREAM JAMAICA BROWN

SARDINIA GREY

MEXICO GOLD HIMALAYA GREY BRASILIA ROSE INDIA BLACK

ZAMBIA GREEN FINLAND SILVER TANZANIA GREY NEPAL RED MOZAMBIC GRAPHITE

Kameň je už po stáročia obľúbeným stavebným materiálom ceneným pre svoju pestrosť a nadčasovú krásu. 
Prepožičiava fasáde vkusný a elegantný vzhľad a používa sa ako pri stavbe tradičných, tak moderných budov.

Kameň je možné použiť v kombinácii s ostatnými tradičnými stavebnými materiálmi. Tieto fasády predstavujú vysoko kvalitný, 
moderný a zároveň elegantný dizajn, zdôrazňujúci individuálny vkus investora. Okrem fasád so vzhľadom prírodného kameňa 
ponúkame bohatú škálu farieb v odtieňoch granitu a pieskovca.

Omietky VISAGE s dizajnom prírodného kameňa sú k dispozícii v rozsiahlej palete farieb rovnako ako ich prírodné vzory. 
Nájdete tu všetko. Od lesklo čiernej a sivej až po svetlohnedé a béžové odtiene. Na rozdiel od prírodných predlôh, 
produkty VISAGE zbytočne nezaťažujú konštrukciu, takže fasády sú pevnejšie a trvácnejšie.

 Dizajn prírodného kameňa

Objavte omietky a nátery 
s dizajnom prírodných materiálov
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Rad VISAGE zahŕňa aj špeciálne šablóny, pomocou ktorých 
je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň alebo tehly, 
ktoré môžete uplatniť na fasádach budov, ale aj v ich okolí, 
napríklad na plotoch. Na vytvorenie kamenného alebo 
tehlového vzhľadu môžete použiť omietku Ceresit CT 60 
0,5 mm z produktov VISAGE alebo ktorúkoľvek z 211 farieb 
Ceresit Colours of Nature®, či omietku Ceresit CT 710 
(pieskovec) z radu VISAGE. 

SCANDINAVIA WHITE

ARABIA SAND

PORTO BEIGE

MANHATTAN GREY

ALABAMA GOLD

VENETTO ROSA

MONTENEGRO GREEN

PALERMO GREY

CORDOBA GOLD

TOLEDO RED

KENYA CREAM

CAIRO BEIGE

CT 710 VISAGE Dekoratívna omietka prírodný kameň (pieskovec)

CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm) –  farby

DOMINICANA BEIGE HAWAII CREAM RAVENNA REDSICILIA YELLOW UTAH RED VIENNA BORDO

ITALIAN BORDO ROMAN BROWN JAVA GRAPHITESEVILLA BROWN JAPAN GREY SUMATRA BROWN

Šablóna: London Brick Dizajn: Sevilla Brown London BrickFarba: Sevilla Brown 

Dizajn: Italian Bordo Boston BrickFarba: Italian Bordo  Šablóna: Boston Brick

CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm) – šablóny

Dizajn: Porto Beige Catalonia StoneFarba: Porto Beige Šablóna: Catalonia Stone

Dizajn: Cordoba Gold Valencia StoneŠablóna: Valencia StoneFarba: Cordoba Gold

Dizajn: Hawaii Cream Somerset Stone  Šablóna: Somerset StoneFarba: Hawaii Cream  
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V súčasnom dizajne hrá drevo kľúčovú úlohu. Omietky s dizajnom dreva vytvárajú originálnu estetiku moderných bytových 
a komerčných objektov. Rovnako tak pri použití na rodinných domoch sa dá pomocou dizajnu dreva zdôrazniť 
jedinečnosť každej budovy.

Rad VISAGE je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá moderné materiály, ktoré ťažia z krásy a elegancie dreva. 
Vytvára elegantné detaily a zdôrazňuje jedinečný vzhľad budovy.

 Dizajn dreva

Na získanie požadovaného motívu dreva musia byť použité 2 produkty. 
Jedným je CT 720 Omietka s dizajnom dreva, ktorá tvorí jeho autentickú kresbu, 
a druhým je CT 721 Impregnačný náter, dodávajúci konečný odtieň. 
CT 721 ponúka 6 rôznych farebných odtieňov na vytvorenie požadovaného 
vzhľadu omietky: 2 odtiene borovice, dub, teak, orech a wenge.

DREVENÁ OMIETKA

CT 720 VISAGE Omietka s dizajnom dreva

IBERIA PINE

BENGAL TEAK

NORWAY PINE

CANADA WALNUT KONGO WENGE

IRISH OAK

CT 721 VISAGE Impregnačný náter „Drevo“
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Tradičné materiály však nie sú jediným zdrojom inšpirácie 
v modernej architektúre. Stále viac sa používajú lesklé 
prvky predstavujúce najnovšie dynamicky sa meniace trendy 
v stavebníctve.

V palete produktov VISAGE nájdete výber produktov 
s kovovým či luminiscenčným efektom, ale aj produkty 
s dizajnom opálu či pohľadového betónu, 
ktoré premenia vaše nápady do jedinečnej fasády. 
Pokročilá technológia naviac zaisťuje dlhotrvajúci
a odolný účinok.

Metalické povrchy sa nepoužívajú len v priemyselných 
budovách, ale objavujú sa aj v obytných priestoroch. 
Strieborné, hliníkové alebo zlaté prvky tradične používané 
v kombinácii so sklom sa čoraz viac kombinujú 
s betónom a drevom.

S výrobkami radu VISAGE môžete realizovať akýkoľvek 
nápad. Špeciálne navrhnuté omietky žiariace v tme, vytvárajú 
neobyčajný vzhľad. A práve tento neobvyklý jav dáva 
moderným architektonickým projektom originálny vzhľad. 
Intenzita svetelného efektu je priamo závislá od zdrojov 
svetla a od intenzity žiarenia. Tento efekt je časovo zviazaný 
s dobou osvietenia, ako v prípade všetkých luminiscenčných 
javov. Rad VISAGE ponúka umelecky žiarivý vzhľad 
v 2 rôznych odtieňoch. Keďže je vrstva tohto laku 
priehľadná, konečný vzhľad je ovplyvnený farbou podkladu 
a zvolenou aplikačnou metódou (štetec alebo valček). 
VISAGE Opál zabezpečuje takmer neobmedzený 
výber farebných možností.

 Omietky so špeciálnymi efektami

Finálny vzhľad sa môže líšiť v závislosti od farby 
podkladu a od spôsobu aplikácie. Umožňuje tak 
dosiahnuť takmer neobmedzené variácie.

Efekt svietenia v tme

LUMINISCENČNÁ 
(v tme žiariaca) omietka – denný vzhľad

LUMINISCENČNÁ 
(v tme žiariaca) omietka – nočný vzhľad

CT 730 VISAGE Luminiscenčná omietka

AFRICAN GLOW (nanášaný štetcom) 
na Ceresit Colours of Nature® Kalahari 1)

ARCTIC GLOW (nanášaný valčekom) 
na Ceresit Colours of Nature® Etna 1)

CT 750 VISAGE Náter s opálovým efektom

AUSTRALIA SILVER ICELAND SILVER AMERICAN GOLD

CT 740 VISAGE Metalický náter
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Omietky CT 760 VISAGE s dizajnom pohľadového betónu sú novinkou v rade omietok Visage. 
Dizajn pohľadového betónu bol vybraný s ohľadom na posledné trendy v architektúre, kde je betón často 
využívaný na vytvorenie nadčasového, industriálneho vzhľadu či už sa jedná o obytné alebo verejné stavby. 

CT 760 VISAGE je k dispozícii v 3 odtieňoch šedej (svetlo šedá, šedá a tmavo šedá) 
a v niekoľkých štruktúrach betónu.

 Omietky so špeciálnymi efektami

SYDNEY LIGHT

CHICAGO GREY

TOKYO GRAPHITE

CT 760 VISAGE  Omietka s dizajnom betónu
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Luxusná paleta tmavých, 
intenzívnych farieb. Tie sú 
zoskupené do siedmich farebných 
skupín od smaragdovo zelenej 
po diamantovú šedú.

Farebný systém Ceresit Intense prináša rad prémiových farieb  
pre elastomérovú omietku Ceresit CT 79 Impactum. Táto farebná  
paleta bola vytvorená pre potreby architektov a investorov,  
aby umožnila finalizovať vzhľad budovy v súlade s modernými trendmi,  
ku ktorým intenzívne a výrazné farby bezpochyby patria.

Koncepcia farieb bola inšpirovaná prírodnou krásou drahokamov, ich 
farbami a celkovou odolnosťou. Farby systému Ceresit Intense sú prestížne, 
dlhotrvajúce a stálofarebné, rovnako ako drahokamy.

K špeciálnym farbám patrí aj špeciálna omietka

Ceresit CT 79 Impactum predstavuje omietku novej generácie založenú 
na elastomérovej   disperzii zosilnenej špeciálne vybranými sklenenými, 
uhlíkovými alebo polyakrylamidovými vláknami. 
 
 

Kľúčové vlastnosti:
• extrémna odolnosť proti mechanickému a tepelnému namáhaniu
• extrémna flexibilita a odolnosť proti vzniku trhlín a vyblednutiu farieb
• vysoká odolnosť proti náhlym klimatickým zmenám
•   vysoká odolnosť proti prenikaniu vody a biologickej kontaminácii  

(riasy, huby, plesne)
• silný samočistiaci efekt a odolnosť proti usadzovaniu nečistôt na fasáde
• vhodná pre tmavé a intenzívne odtiene (HBW, resp. TSR index až 5%) 
• vysoká stálofarebnosť
•  kľúčová zložka zatepľovacieho systému Ceresit Ceretherm Impactum, 

ktorý vyniká extrémnou odolnosťou proti nárazom, vysokou flexibilitou  
a trvanlivosťou

•  dostupná v hladenej štruktúre o veľkosti zŕn 1,5 mm v 211 farbách  
Colours of Nature® a 36 farbách systému Ceresit Intense

Bez ohľadu na zvolenú farbu pre váš rodinný dom, bytový dom alebo verejnú budovu,  
so systémom Ceresit Ceretherm Impactum a omietkou Ceresit CT 79 zostane farba  
po dlhé roky čistá a intenzívna.

Objavte farebný systém Ceresit Intense

Vyberte si z fasádnych farieb 
inšpirovaných prírodnou krásou drahokamov

D I A M A N T  
Diamant je najtvrdším drahokamom a zároveň jedným z najdrahších. Naše diamantové farby  
od šedej až po tmavú čiernu nájdu v modernej minimalistickej architektúre svoje miesto.

Z A F Í R
Zafírové modré odtiene evokujú optimizmus, silu a eleganciu. Vďaka piatim rôznym odtieňom  
si každý nájde svoj obľúbený, ktorým podtrhne moderný vzhľad svojho domu.

A M E T Y S T
Päť tónov ametystu – polodrahokamu, ktorý má silu koncentrovať energiu. Tieto farby rozjasňujú  
pohľad na život a nechávajú váš dom vyniknúť medzi ostatnými. 

K R E M E Ň
Škála 5 hnedých farieb, ktoré sú teplé a priateľské. Reprezentujú lásku k prírode  
a vyzerajú dobre ako na prímestských, tak aj na mestských budovách. 

S M A R A G D
Päť zelených odtieňov inšpirovaných večnou krásou smaragdov.  
Ponúkajú svieži a žiarivý vzhľad akejkoľvek budovy po celý rok. 

J A N T Á R
Jantár sa už od dávnoveku cenil pre svoju farbu a prírodnú krásu.  
Prichádza v piatich odtieňoch, ktoré dodávajú fasáde každého domu pozitívnu energiu.

R U B Í N
Rubín sa považuje za najmocnejší drahokam vo vesmíre, rovnako ako rubínová farba.  
Šesť odtieňov tejto energizujúcej farby bolo navrhnutých tak, aby pútali pozornosť.
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Objavte farebný systém Ceresit Intense

NOVÁ EDÍCIA

RUBÍN

RUBY CRYSTAL     20% RUBY FIRE     16% RUBY ROSE     14% RUBY SUNSET     13% RUBY HEART     11% RUBY BRICK     12%

JANTÁR

AMBER BEACH     50% AMBER JEWEL     55% AMBER GLASS     43% AMBER ISLAND     32% AMBER PATH     24%

KREMEŇ

QUARTZ SAND     16% QUARTZ ROCK     11% QUARTZ GROUND     10% QUARTZ EARTH     7% QUARTZ MOUNT     6%

AMETYST

AMETHYST WIND     11% AMETHYST MIST     8% AMETHYST OCEAN     12% AMETHYST AIR     11% AMETHYST RAIN     11%

DIAMANT

DIAMOND MORNING     14% DIAMOND DAY     12% DIAMOND SHADOW     10% DIAMOND EVENING     6% DIAMOND NIGHT     5%

ZAFÍR

SAPPHIRE BAY     11% SAPPHIRE FJORD     8% SAPPHIRE GLACIER     8% SAPPHIRE CREEK     9% SAPPHIRE SEA     7%

SMARAGD

EMERALD OASE     13% EMERALD FIELD     14% EMERALD LAND     19% EMERALD GARDEN     9% EMERALD PARK     9%
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GRANADA 1

GRANADA 2

GRANADA 3

GRANADA 5

GRANADA 4

GRANADA 6

TIBET 1

TIBET 2

TIBET 3

TIBET 5

TIBET 4

TIBET 6

PERSIA 1

PERSIA 2

PERSIA 3

PERSIA 5

PERSIA 4

PERSIA 6

SIERRA 1

SIERRA 2

SIERRA 3

SIERRA 5

SIERRA 4

SIERRA 6

M saics of the World®

Objavte kolekciu mozaikových 
omietok Mosaics of the World®
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MOROCCO 1

MOROCCO 2

MOROCCO 3

MOROCCO 5

MOROCCO 4

MOROCCO 6

LAOS 1

LAOS 2

LAOS 3

LAOS 5

LAOS 4

LAOS 6

PERU 1

PERU 2

PERU 3

PERU 5

PERU 4

PERU 6

CHILE 1

CHILE 2

CHILE 3

CHILE 5

CHILE 4

CHILE 6
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Postup montáže*

                        

                     

II  Nanášanie lepiacej malty a PU lepidla, lepenie izolačných dosiek 

                   

                    

Príprava podkladu pomocou drôteného kartáča alebo otryskaním. Ošetrenie nasiakavých podkladov.

Vyrovnanie podkladu. Upevňovanie soklových profilov na nerovný 
podklad.

Nanášanie lepiacej malty na polystyrénovú 
izolačnú dosku.

Nanášanie polyuretánového lepidla CT 84 
Express na polystyrénovú izolačnú dosku.

Nanášanie lepiacej malty na izolačnú 
dosku z minerálnej vlny.

Lepenie izolačných dosiek z polystyrénu.

* Pri montáži je nevyhnutné postupovať v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými normami, príslušným technologickým predpisom a právnymi predpismi.

Plnenie prípadných medzier medzi 
izolačnými doskami.

Vyrovnávanie povrchu izolačných dosiek.

I  Príprava, ošetrenie a vyrovnanie podkladu, upevňovanie soklových profilov
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III  Dodatočné mechanické ukotvenie izolačných dosiek

IV  Aplikácia výstužnej vrstvy

V  Aplikácia tenkovrstvovej omietky

Kotvenie polystyrénových dosiek.

Aplikácia prvej (adhéznej) vrstvy 
-  pri izolácii z minerálnej vlny.

Celoplošná aplikácia výstužnej vrstvy.

Nanášanie základného náteru (nie je nutný  
v prípade výstužnej vrstvy vytvorenej 
pomocou malty Ceresit CT 87).

Rozmiešanie pastovitých omietok. Nanášanie omietok pomocou nerezového 
hladidla.

Nanášanie mozaikovej omietky na podklad 
ošetrený základným náterom Ceresit CT 16.

Aplikácia rohových líšt, diagonálnych pásov, 
dilatačných profilov a pod. 

Vytvorenie štruktúry omietky 
pomocou plastového hladidla.

Kombinácia farebných 
odtieňov omietok.
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Vybrané konštrukčné detaily*

Dodatočné kotvenie dosiek z minerálnej 
vlny s pozdĺžnym vláknom

 Napojenie na dlažbu terasy

Dodatočné vystuženie armovacej vrstvy 
v rôznych okenných (dverných) otvoroch

Zateplenie okenného rámu v líci steny

Zateplenie soklov budovy Napojenie na balkónovú dosku

*Pri návrhu a realizácii je nevyhnutné postupovať v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými normami, príslušným technologickým predpisom a právnymi predpismi. 
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Zateplenie ostenia

Zateplenie vonkajšieho rohu budovy

Izolácia dilatačnej škáry páskou - 
premostenie polyuretánovým tmelom

Napojenie na odkvap drevenej strechy

Izolácia rohovej dilatačnej škáry páskou - 
premostenie polyuretánovým tmelom

Zateplenie parapetného muriva
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Jeden výrobca, mnoho výhod.

Externé tepelnoizolačné systémy pozostávajú z navzájom prepojených 
vrstiev jednotlivých špeciálne vybraných produktov. Pri tvorbe izolácie 
je dôležité nemiešať produkty od rôznych výrobcov, pretože by nebolo 
možné zabezpečiť efektívnosť takéhoto systému. Spoločnosť Henkel 
ponúka kompletné profesionálne systémy garantujúce optimálnu izolačnú 
účinnosť a trvácnosť.

Každý zo systémov Ceresit Ceretherm ETICS má európske technické 
posúdenie, ktoré je tým najlepším dôkazom špičkovej kvality a spoľahlivosti 
tepelných izolácií.
 
 

Bohatá ponuka systémov. Stačí si len vybrať!

Ponúkame jedenásť rôznych systémov Ceresit Ceretherm ETICS 
prispôsobených na použitie v rôznych podmienkach (v závislosti 
od technologických vlastností budovy, jej veku, umiestnenia  
a ďalších faktorov). Na výber máte od základného systému POPULAR  
až po špičkový systém IMPACTUM odolný proti nárazom. Medzi nimi 
ďalej nájdete systém CLASSIC, systém EXPRESS so zrýchlenou aplikáciou, 
ale aj systém PREMIUM s ešte zvýšenými izolačnými vlastnosťami. 
Samozrejme, že ponúkame aj systémy umožňujúce izoláciu pomocou 
dosiek z EPS alebo minerálnej vlny.

Nie ste si istý, ktorý zatepľovací systém je pre váš dom najlepší?  
Na adrese www.ceresit.sk nájdete kontakty na objektových špecialistov Ceresit, 
ktorí vám radi pomôžu vybrať ten správny zatepľovací systém.

Nechajte si od nás pomôcť!
Pozrite sa, ako by mohla vaša fasáda vyzerať.

Naša nová aplikácia s názvom “Facade Designer” vám umožní vytvoriť  
si vizualizáciu vlastnej fasády. Pomocou tohto programu si môžete navrhnúť 
vlastnú farebnú kombináciu na vašej fasáde alebo si môžete zvoliť niektorú 
z predvolených kombinácií. Predstavuje tak skvelú možnosť, ako si vytvoriť 
základnú predstavu o tom, ako môže vaša fasáda vyzerať a podľa toho  
si zvoliť najvhodnejšie farby a štýl. Aplikáciu nájdete na adrese  
www.ceretherm.sk. 
 
 
 
 

Príďte si po svoje nové farby – je to jednoduché.

Vďaka veľkému počtu miešacích centier spoločnosti Ceresit po celej  
krajine získate nové farby rýchlo a jednoducho. Stačí si len vybrať 
požadovanú omietku a rozhodnúť sa pre konkrétnu farbu – my vám ju 
pripravíme za pár minút. Miešacie centrá nájdete u našich hlavných 
distributérov. Ich zoznam, vrátane ďalších doplňujúcich informácií,  
nájdete na portáli www.ceretherm.sk.

Využite skúsenosti značky Ceresit vo svoj prospech!
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Omietky a nátery VISAGE s dizajnom prírodných materiálov
- nové možnosti pre vašu fasádu inšpirovanú prírodou

Vďaka omietkam a náterom VISAGE dodáte vášmu domu jedinečný vzhľad:

• prírodného kameňa,
• dreva,
• kovu a aj pohľadového betónu.

www.ceresit-visage.sk

Moderný dizajn 
si žiada prírodné materiály

Dizajn
so špeciálnymi
efektami

Dizajn dreva

Dizajn prírodného kameňa



Inšpirujte sa odtieňmi 
Col urs of Nature

Objavte tie pravé odtiene
omietok a náterov pre Váš dom

Farebná paleta odtieňov Colours of Nature Vám umožňí vytvárať fasády vo farbách prírody.  
Inšpirujte sa krásnymi odtieňmi vody (WATER), piesku (SAND), zeme (EARTH)  

alebo lesa (FOREST) a vyberte si ideálnu farbu pre Váš vysnený dom.

NOVÁ EDÍCIA



Oficiálny distributér:

Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné. Pre úplné a podrobné 
údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610. Pri výbere a použití (napr. montáži) produktov je nevyhnutné postupovať v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými 
normami a právnymi predpismi. 

Vyobrazenie produktov je ilustratívne; produkty sa môžu líšiť od ich vyobrazenia v tomto katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť balenia a dizajn produktov. Spoločnosť HENKEL 
SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktov ako aj právo prerušiť alebo zastaviť predaj produktov uvedených v tomto katalógu.

Tento katalóg je platný od 21.3.2016 a nahrádza všetky jeho predchádzajúce vydania, ktoré v plnom rozsahu strácajú platnosť. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť 
tento katalóg ako aj vydať nové vydanie katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky katalógu; za tlačové chyby neručí a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.

Katalóg a jeho obsah je duševným vlastníctvom spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prípadne má k nemu spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto 
súvislosti sa na katalóg a jeho obsah (ako celok ako aj jednotlivé časti a zložky) vzťahuje príslušná právna ochrana, najmä ochrana v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 618/2003 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v platnom znení. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje všetky práva. Akékoľvek 
neoprávnené použitie katalógu alebo jeho obsahu (vrátane akejkoľvek jeho časti alebo zložky) je zakázané a zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov.
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HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113

www.ceretherm.sk
www.ceresit.sk
www.ceresit-visage.sk
www.ceresit-impactum.com/sk


