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Nová TR
END CoLLE
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N 
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A naše spárovací hmoty jsou toho důkazem. 
To je důvod, proč je barva hlavní téma našeho 

vylepšeného sortimentu CE 40, včetně zcela nového označení složení Color 
Perfect. Dokonalé pro práci i pro život. 

MILUJEME 
BARVY

• Jasné a zářivé barvy
• Vynikající kvalitu a vzhled
• Odolnost proti plísním a houbám

Color Perfect složení zajistí:

CE 40 obsahuje technologii Aquastatic, 
která zajišťuje snadnější stékání vodních 
kapek a zabraňuje tím proniknutí vody 
do spárovací hmoty.

• Odolnější vůči nečistotám
• Kapky vody snadněji stékají po povrchu
• Snadněji se čistí

• Zvýšenou odolnost proti prasklinám  
    a poškrábání,
• dokonale hladké a jednotné barvy,
• optimalizovaný čas vytvrzování v kombinaci  
    s keramickými obklady a dlažbami

Složení CE 40 je obohaceno o vysoce kvalitní 
mikrosilikáty, které vytváří stabilitu a odolnost.  
Zajišťuje:

• Chrání spárovací hmotu proti houbám a plísním
• Zajišťuje dlouhotrvající estetický vzhled
• Chrání před ztrátou barvy

Trio-Protection se podílí na vytváření 
hygienického prostředí.

CoLoR PERfECt

AqUAstAtIC

sILICA ACtIVE

tRIo-PRotECtIon Více barev do života s prémiovými 
spárovacími hmotami

Nová Ceresit CE40 Aquastatic PREMIUM 
FLEX FUGA s Color Perfect složením 

a Silica Active technologií

BAREV

Šedá
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Skvělý vzhled je o detailech. Dokonce 
i když mluvíme o našem domovu. Pečlivě 
vybraná spárovací hmota může být 
stejně důležitá jako obklady a dlažba 
nebo jiné designové prvky. Může 
napomoci jim vyniknout a zároveň 
dotvořit náladu v celé místnosti.

Proto jsme vytvořili novou Trend Collection - 
kvalitní výběr barev v portfoliu spárovacích 
hmot Ceresit CE 40. Šest nových trendy 
barev, které dodají styl a trend vašemu 
domovu.

CE 40 Premium Flex Fuga s Color Perfect složením pro spáry do 8mm.

BÁZE: směs cementů s minerálními plnivy
a polymerovymi modifikatory

PoMĚR MÍCHÁnÍ: 0,56 l vody na  2 kg
1,4 l vody na 5 kg

DoBA ÚVoDnÍHo ZRÁnÍ: cca 3 minuty

DoBA ZPRACoVÁnÍ: do 1,5 hod

tEPLotA PRo ZPRACoVÁnÍ: od +5 do +25 °C

PoCHoZÍ Po : po 6 h

tEPELnÁ oDoLnost : od –30 do +70 °C

oRIEntAčnÍ sPotřEBA PRo tYPIZoVAné tLoUšťkY oBkLADů A DLAžEB

Spárovací hmoty vytvořeny  
pro architekty 

tECHnICké  
InfoRMACE

CE 40
[kg/m2]

CE 40
[kg/m2]

RoZMĚR 
oBkLADU (cm)

RoZMĚR 
oBkLADU (cm)

šÍřkA sPÁRY 
(mm)

šÍřkA sPÁRY 
(mm)

 15×15 3 0,4
 10×20 3 0,4
 30×30 5 0,6

 5×5 2 0,5
 5×5 3 0,7
 10×10 2 0,4

Marble White 102

Nejsvětlejší barva v kolekci, která přináší 
eleganci a lehkost do vašeho domova.
Dokonale zdůrazní tradiční nebo moderní 
povrch obkladů a dlažeb.

Ice Glow 195

Cold je nová teplá barva. Tato speciální spárovací 
hmota obsahující třpitící glitttery vdechne vašemu 
domovu ledový a  zároveň přitažlivý vzhled. Pokud 
ji zkombinujete s moderními obklady a dlažbami 
mohou vaše stěny vypadat elegantně a zároveň 
trendy. 

night Glow 191

Extravagantně elegantní barva. Vytváří kouzelně 
hvězdnou náladu, která změní váš interiér 
v něco jedinečného. Třpytivý efekt vytváří luxusní 
a elegantní vzhled, který lze kombinovat s většinou 
obkladů a dlažeb.

Luminous Light 199

Tato unikátní spárovací hmota může být použita 
jako designový a současně jako bezpečnostní prvek. 
Oranžová barva vytváří v pokoji klidnou atmosféru  
a díky technologii Luminescent Pigment, svítí pod 
UV zářením. Tohoto efektu může být v noci využito 
k navigaci.

Almondtree Brown 145

Udělejte si pokoj útulný a stylový současně! Barva 
Almondtree Brown může být první volbou při použití 
obkladů a dlažby s tradičním vzorem, stejně tak 
dobře může i zdůraznit moderní vzory.

Iron Grey 111

Tato trendová barva Ceresit Trend Collection 
naplňuje pokoj energií a svěžestí. Kombinací 
této barvy s vhodnými obklady a dlažbami  
můžete vytvořit jakýkoli povrch atraktivní 
a moderní.

Marble 
White
102

Iron  
Grey 
111

Almondtree 
Brown 
145

Luminous  
Light
199

Ice  
Glow
195

Night  
Glow
191

XAH17024_CE40_SALES_FOLDER_MIX_CZ.indd   7 11.09.18   12:07


