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Zateplovací systém Ceresit Ceretherm 
Nová generace omítek a rozšíření spektra odstínů

I v letošním roce budou moci zájemci o zateplovací systém Ceresit Ceretherm společnosti Henkel ČR využívat aplikaci 
„Systémový poradce“, která běží na webových stránkách www.ceretherm.cz a která pomáhá s výběrem vhodného 
zateplovacího systému. Tazateli stačí označit typ budovy, obvodové zdivo, speciální požadavky na typ izolačního materiálu, 
a zda se bude jednat o novostavbu či o nově zateplovaný objekt. V aplikaci jsou prezentovány jednotlivé zateplovací systémy 
značky Ceresit, jakož i jejich výhody, vlastnosti a produkty, z nichž se daný systém skládá. 

Ekonomickým a spolehlivým systémem pro malé a středně velké obytné a veřejné objekty je například systém Ceresit Ceretherm 
Popular, který se opírá o osvědčené a oblíbené výrobky stavební chemie Ceresit: penetrační nátěr CT 16, lepidla CT 80 a ZU 
a silikonovou omítku CT 74. Ceresit CT 16 slouží jako základní nátěr výztužné vrstvy s armovací sítí i v dalších kontaktních 
systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm (ETICS) a u všech systémů boduje díky svým vlastnostem: sjednocuje povrch, snižuje 
nasákavost podkladu a zajišťuje dobrou přilnavost následných vrstev. Lepidla CT 80 a ZU jsou paropropustná a jsou určená pro 
lepení polystyrenu a aplikaci armovací vrstvy vyztužené síťovinou se skelným vláknem, lepidlem CT 80 lze díky jeho univerzálnosti 
lepit i minerální vlny s podélným i kolmým vláknem. Obě lepidla nabízejí vysokou přilnavost a odolnost. Silikonová omítka CT 74 
byla již v současné generaci vysoce pružná a odolná na proražení, stálobarevná a vysoce odolná proti znečištění, nová generace, 
která přijde na trh v letošním roce, tyto vlastnosti ještě vylepší.

V sortimentu produktů vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) stavební chemie Ceresit Ceretherm (Henkel ČR) 
se totiž v roce 2017 objeví dvě významné novinky. Tou první bude nová generace silikonových (výše uvedená omítka Ceresit 

CT 74 a CT 75) a silikon-silikátových omítek (Ceresit 
CT 174 a CT 175) s novými vlastnostmi a vylepšenými 
parametry. Druhou bude výrazné rozšíření barevného 
spektra odstínů Colours of Nature, kdy se současná 
nabídka 211 barev rozroste až na 511 odstínů. Nová 
generace silikonových a silikon-silikátových omítek nabídne 
ještě větší odolnost proti znečištění, a tím i výrazné zlepšení 
vzhledu fasády. Antistatické vlastnosti a minimalizace průniku 
vody a biologické kontaminace spolu s vylepšením samočisticí 
schopnosti prodlouží životnost a sníží náklady na opravy 
nebo čištění fasády. Zlepšení vzhledu fasády s novou generací 
omítek bude na první pohled viditelné a vlastnosti, jako je 
například snadná zpracovatelnost či nízká spotřeba omítky, 
jsou přitom stejné jako u předchozí generace.
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