
… tak lze s velkou mírou jistoty říct, že v interiéru koupelny byla použita stavební chemie Ceresit. 
Důvod? Poslední generace flexibilní spárovací hmoty Ceresit CE 40 s technologií Silicon Active nabízí 
32 (!) barevných odstínů a je dokonale sladěna s barevnými odstíny sanitárního silikonu Ceresit CS 25, 
který se používá pro spáry v rozích van či mezery mezi obklady a sanitární keramikou.

Když ladí barva obKladové spáry  
a okraje vany či sprchového koutu…
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Nabídka barevných odstínů spárovací hmoty 
Ceresit CE 40 a sanitárního silikonu je 

skutečně široká a při výběru nebudete nijak limi-
továni. Barevný koncept a odstíny obou výrobků 
jsou inspirovány čtyřmi přírodními živly – vzdu-
chem, zemí, ohněm a vodou. 
U spárovací hmoty Ceresit CE 40 navíc oceníte 
nejen barevnost, ale i skvělé vlastnosti:
•  spárovací hmota je díky zvýšené tvrdosti 

povrchu odolnější vůči poškrábání a vzniku 
trhlin. Tím je zaručena dlouhodobá trvanlivost 
spáry, 

•  ve spojení s Trojitou ochranou Microprotect* 
je spára navíc účinně chráněna proti houbám 
a plísním, 

•  spárovací hmotu můžete použít i pro kritické 
podklady, jako jsou sádrokarton, dřevotříska 
a plochy s  podlahovým vytápěním,

•  můžete s ní bez obav spárovat obklady 
a dlažby z keramiky, včetně gresové, skla, 
mozaiky, přírodního kamene a mramoru 
(nenáchylného na probarvení).

A když dojde na spáry v rozích van či na 
mezery mezi obklady a sanitární kerami-
kou, stačí použít vhodný odstín sanitární-
ho silikonu Ceresit CS 25 se spolehlivou 
Trojitou ochranou proti houbám a plís-
ním MicroProtect. Silikon, podobně jako 
spárovací hmota CE 40, nabízí škálu barev 
plně kompatibilních se spárovací hmotou. 
Samozřejmostí je trvalá elasticita a odolnost 
vůči vysokým teplotám, použít jej můžete 
v interiéru i exteriéru.

Více informací o spárování obkladů 
a dlažeb najdete na www.ceresit.cz.

Rychlejší doba vytvrzování  
u gresových i keramických 
obkladů a dlažeb

Zvýšená odolnost  
proti poškrábání  
a vzniku prasklin

Dokonalá stálost 
a intenzita barev  
bez výkvětů
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