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su hluku z vyšších do nižších pater, především tam, kde se na-
cházejí kanceláře. Desky Ceresit CL 58 zde pomohly vytvořit ti-
ché zázemí, které pracovníci této části budovy SIKO KOUPELNY
Zličín jistě ocení.“

www.ceresit.cz
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Spárování dlažby – spárovací hmota
Ceresit CE 40 Aquastatic.

Hotová dlažba.

MULTIPODKLADOVÉ DESKY CERESIT CL 58
Desky jsou určeny k překlenování 
trhlin a prasklin v podkladu, ochraně 
položených keramických krytin 
před tvorbou trhlin při smršťování 
cementových podkladů v době jejich 
schnutí. K překlenutí dilatačních 
a spojovacích spár v podkladu 
a k utlumení kročejového hluku pod 
keramickými obklady a dlažbami 
i povrchy z přírodního kamene 
v interiéru. Použití je možné na 
stěnách i podlahách. V obytných 
prostorech odolávají také vysokému 
provoznímu zatížení. Ve vlhkých 
prostorech doporučujeme použití ve spojení s utěsňovacími stěrkami CL 50 či 
CL 51 nebo maltami Ceresit CR. Desky zvyšují účinnost elektrických vytápěcích 
rohoží. Jsou vhodné pro opravy schodišťových stupňů. 
Desky o tloušťce 4, 9 a 15 mm lepené k podkladu jsou ideální pro opravné 
práce při provádění následných zvukových nebo tepelněizolačních opatření, 
lepení na kritických podkladech, jako jsou např. dřevěné podlahoviny 
a dřevotřísky. Desky o tloušťce 15 mm mohou být pokládány jako plovoucí 
podkladní podlaha, tepelná izolace ve sklepě nebo jako vysoké utlumení 
kročejového hluku v podkroví. Multipodkladové desky CL 58 je možno lepit 
fl exibilními lepicími maltami pro lepení obkladů a dlažby, jako Ceresit CM 12 
PLUS, CM 16, CM 17, CM 22 nebo CM 29.
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JAK PROBÍHALY PRÁCE
Tomáše Stanovského, ředitele pro expanzi SIKO 
KOUPELNY, a.s., jsme se zeptali na to, jak a kde 
práce na Zličíně probíhaly:
Jedná se o administrativní prostory prodejny a celková 
plocha dosáhla cca 300 m². 

Jaké materiály jste zde na podlahy vybrali?
Šlo o kompletní systém Ceresit – penetrace CN 94, 
lepidlo CM 16, desky CL 58. Finální nášlapnou vrstvu 
tvoří keramická dlažba.

Proč byl zvolen systém s izolačními deskami CL 58?
Tento systém jsme vybrali především pro jeho minimální 
tloušťku a schopnosti plnit funkci kročejové izolace. 
Díky tloušťce 4 mm jsme nemuseli příliš řešit výškový 
přechod mezi plochami s a bez kročejové izolace. Vše 
proběhlo rychle – položení desek CL 58 včetně přípravy 
nám trvalo jen 4 pracovní dny.

Jak jste byli spokojeni s materiály Ceresit? 
Překvapila nás jednoduchost montáže a funkčnost 
systému. S deskami je schopen pracovat téměř každý. 
Dořezy a členité půdorysy jsou jednoduše řešitelné.
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