
Kvalita pro profesionály

IN 35

IN 45

Bílá stěrkovací pasta
Pro vytvoření finální dokonale hladké vrstvy pod 
všechny druhy malířských nátěrů  
a tapet. Je připravená k okamžitému použití. 
Ideálně bílá barva. 
Tloušťka jedné vrstvy 0 - 3 mm.
Ruční i strojní zpracování.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m2 na každý 1 mm  
 tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 15 kg, 25 kg

Vyhlazovací a finální  
sádrová stěrka
Pro vyrovnání nerovností 
a prasklin na povrchu stěn a stropů, ideální jako 
podkladní vrstva pod IN 45 a IN 46. 
Vhodná i jako finální hladká vrstva před 
malováním a tapetováním.  
Tloušťka jedné vrstvy 1 - 10 mm.
Ruční i strojní zpracování.

Spotřeba: cca 1,0 kg/m2 na každý 1 mm  
 tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 20 kg

IN 46

Penetrační nátěr
Pro přípravu podkladu před  
nanášením finálních stěrek a barev.

Spotřeba: cca 0,1 - 0,5 l/m2  
 dle rovnosti a nasákavosti  
 podkladu
Balení: 5 kg, 10 kg

Bílá sádrová finální stěrka
Pro vytvoření finální dokonale 
hladké vrstvy pod všechny druhy 
malířských nátěrů a tapet. Ideálně bílá barva.
Tloušťka jedné vrstvy 1 - 5 mm.
Ruční i strojní zpracování.

Spotřeba: cca 1,0 kg/m2 na každý 1 mm  
 tloušťky vrstvy
Balení: 3 kg, 20 kg

IN 10
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PRODUKTY PRODUKTY

Interiérové sádrové stěrky Ceresit. 
Vyzkoušejte a přesvědčí i Vás.

i
Jednoduché zpracování a perfektně hladké  

stěny díky technologii Insure.
• optimální tvrdost
• vysoká odolnost
• jednoduché broušení

PREMIUM FINISHSTART+FINISH 2v1

INTERIORSUPER FINISH



IN 35 
7 hodin
IN 45 

7 hodin
IN 46 

6 hodin

měkká tvrdáoptimální

IN 35 
1–10 mm

IN 45 
1–5 mm

IN 46 
0–3 mm

- nehodí se
- dobré řešení
- vynikající řešení

OBLASTI POUŽITÍTVRDOST

ČAS SCHNUTÍ TLOUŠŤKA VRSTVY

Unikátní technologie zaručuje:

• optimální tvrdost
• vysokou odolnost
• vynikající přilnavost k povrchu.

1nSure technologie
IN 35, IN 45, IN46

Přidání speciálních vláken:

• zajištuje vysokou odolnost po vytvrzení
• zabraňuje vzniku prasklin  

a odlamování vrstev.

Vlákna Super fibres
IN 45

Obsah polymerů zaručuje:

• vysokou odolnost
• dokonalou přilnavost k povrchu.

Smart polymer
IN 46

TECHNOLOGIE

fast drying

MAX.
10  mm

Hloubka 
až do 10 mm

IN 35 IN 45 IN 46

finální vrstva

zahlazení prasklin, 
rýh a vad – –
upevnění  
rohových lišt – –
spojování sádrokarto-
nových desek páskou* – –

připraveno k použití – –
* s papírem nebo fleecovou páskou


