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produkty

Lepicí a stěrková malta Ceresit 
CT 80 je určena k lepení desek 
z pěnového polystyrénu, minerální 
vlny a k aplikaci armovací vrstvy 
v kontaktních systémech zateplení 
budov Ceresit. Malta vyniká 
univerzálním použitím, flexibilitou 
a dobrou přídržností. Je klíčovou 
součástí univerzálního systému pro 
minerální vlnu a polystyren Ceresit 
Universal, charakteristického právě 
univerzálním využitím izolačních 
materiálů. Popularita univerzálních 
systémů a univerzálních lepících 
a stěrkových malt výrazně stoupla 

v souvislosti se zvýšenými požadavky na požární odolnost 
budov. Právě univerzální lepicí a stěrková malta Ceresit 
CT 80 je řešením pro aplikace, které vyhovují požadavkům 
na lepení a stěrkování různých typů izolantů. Výrazně se tak 
zjednodušila logistika materiálů na stavbu, kontrola jejich 
spotřeby a minimalizovalo se riziko pochybení z použití 
nesprávné lepicí nebo stěrkovací malty. Fasádní systém 
Ceresit Universal nabízí ověřené a realizačně jednoduché 
řešení při použití všech běžných typů izolačních materiálů 
– minerální vlny, polystyrenu a extrudovaného polystyrenu. 
Kromě své univerzálnosti je také odolný proti mikrobiologické 
kontaminaci, povětrnostním vlivům a vykazuje velmi nízkou 
nasákavost.

www.ceresit.cz

Ceresit CT 80 
a fasádní systém Ceresit Universal

Nově vyvinutá nátěrová hmota 
hedvábně lesklého vzhledu 
v atraktivní moderní barevné škále. 
Jedná se o základní i vrchní nátěr 
v jednom, který poskytuje 
kromě atraktivního vzhledu 
také dokonalou antikorozní 
ochranu. Spolehlivě působí proti 
veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Je vysoce 
pružný, zvládá výrazné teplotní výkyvy. K dlouhodobé 
ochraně (až 8 let) postačí dvě vrstvy Superkovu Satin bez 
předchozího základního nátěru. 

Použití
Venkovní i vnitřní nátěry kovů: plechové střešní krytiny, vrata, 
okapy, parapety, zárubně, oplocení, ocelové konstrukce, 
potrubí a jiné kovové materiály.

Pozinkovaný plech se doporučuje nechat přirozenou 
cestou zoxidovat. Zkorodovaný podklad je vhodné předem 
ošetřit přípravkem Fest Primer.

Spotřeba: 1 kg na 9–11 m2 v jedné vrstvě.
Ředidlo: S 6005 nebo S 6006.
Balení: 0,8 kg; 2,5 kg; 5 kg; 20 kg.
Odstín: Pololesk – hnědý RAL 8017, hnědý RAL 8011, 
šedý RAL 7016, zelený RAL 6005, červenohnědý, cihlový, 
béžový RAL 1011, bílý RAL 9003.

www.detecha.cz

Detecha
Superkov Satin

Marmorino a Travertino od firmy 
Decor Italia jsou tradiční vápenné 
produkty, které lze použít i na 
fasádu, protože se dovážejí v prášku. 
Díky tomu neobsahují žádná aditiva, 
která jim ubírají na kvalitě. Lze je 
aplikovat v jakékoli tloušťce, aniž 
by popraskaly a dají se použít i na 
fasádách. Při dodržení aplikačního 
systému navíc firma Decor Italia 
poskytuje 10letou záruku.
Díky těmto materiálům lze vytvořit 
imitace mramoru, betonu, cihliček 
apod.

www.decoritalia.cz

Marmorino a Travertino
také na fasádě


