
Vždy perfektně suchá a čistá fasáda
Silikonové omítky Ceresit obohacené o recepturu DoubleDry 

udrží fasádu Vašeho domu čistější a odolnější po delší dobu díky:

• velmi nízké savosti
• vynikající paropropustnosti
• vysoké odolnosti proti zašpinění
• excelentním samočistícím vlastnostem
• vysoké odolnosti proti vzniku a šíření řas a plísní
• struktuře odolné proti vlivům počasí a nárazu



Odolná proti akumulaci 
vlhkosti a špíny

Odolná 
proti zašpinění

Pokročilá ochrana Vaší fasády se značkou Ceresit

Vysoká ochrana zvenku, 
maximální efekt zevnitř

Fasáda budovy je v průběhu roku vystavena různým vlivům. 
Špína, výfukové plyny, kyselé deště či vítr ovlivňují vzhled fasády 
a přispívají k vzniku a šíření řas a plísní.

Výsledkem může být poškození konstrukce budovy, 
trvale špinavá fasáda nebo dojem zanedbané budovy. 
S cílem zabezpečit atraktivnost a funkčnost izolačního 
systému budovy po delší dobu byl vytvořen tepelně-izolační 
kompozitní systém, jehož úlohou je víc než jen zakrýt budovu.

Nová generace silikonových fasádních omítek Ceresit je založená 
na technologii Double Dry. Vylepšená receptura umožňuje vytvořit 
prvotřídní fasády, které jsou perfektně chráněné proti extrémním 
vlivům, a fasáda tak zůstane dlouhodobě čistá.

Dlouhodobě krásná fasáda 



Odolná proti vsakování vody 
a povětrnostním vlivům

Limitované podmínky pro vznik 
a šíření řas a plísní



Hydrofobní efekt
Kapky vody se nevsakují do struktury omítky, ale vytvářejí perličky 
na jejím povrchu, které pak stékají po omítce.

Double Dry technologie 

Revoluce v silikonových omítkách Ceresit 
poháněná technologií Double Dry

Vynikající paropropustnost
Hustá struktura omítky je vodoodpudivá, ale vysoce paropropustná. 
Jakákoli zbytková vlhkost po dešti jednoduše a snadno vyschne.

Nízká savost vody
Povrch omítky a její struktura jsou perfektně chráněné 
proti vsaku vody do fasády.

Rychlé schnutí fasády
Díky dvojitému mechanismu (Double Dry) povrch omítky velmi rychle 
vyschne a je odolný proti akumulaci vody.



Hydrofobní povrch omítky 
s technologií Double Dry

• Kapky vody zůstávají ve formě malých perliček na povrchu omítky
• Nízká přilnavost špíny
• Rychlejší schnutí na povrchu omítky
• Vyšší odolnost fasády proti savosti vody a její akumulaci v omítce
• Omezené podmínky pro vznik a šíření řas a plísní

Omítka Ceresit
s technologií Double Dry

Nehydrofobní omítka

úhel kontaktu s vodou >90o

Dvojitý mechanismus

Díky technologii Double Dry se silikonové omítky Ceresit vyznačují 
vynikajícími vlastnostmi v oblastech čistoty, trvanlivosti, ochrany 
a budoucnosti fasády Vašeho domu.

S cílem zabezpečit perfektní vlastnosti našich silikonových omítek 
má technologie Double Dry dvě základní funkce:

1. Velmi nízká savost vody na povrchu omítky
2. Vysoká paropropustnost

Díky mechanismu dvojité ochrany je povrch omítky hydrofobní, 
rychleschnoucí a odolný proti akumulaci vlhkosti.

Výsledkem je fasáda, která je dlouhodobě čistá a odolná proti vzniku 
a šíření řas, plísní a hub.

Silikonové omítky Ceresit



Sušší, čistější, odolnější
Vodoodpudivý, hydrofobní efekt dramaticky snižuje přilnavost 
nečistot na fasádě. Extrémně nízká savost vody zase eliminuje růst 
a šíření mikroorganismů. Kromě toho vysoce odolná struktura omítky 
chrání fasádu před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. 
Výsledkem je dlouhodobě spolehlivá ochrana Vašeho domu.

Excelentní samočistící schopnosti
Díky antistatickým a hydrofobním vlastnostem omítky jsou nečistoty 
z povrchu odpuzované, na povrch se nepřilepují a v důsledku toho 
jsou jednoduše smyté vodou nebo odváté větrem.

Odolnost proti povětrnostním vlivům 
a mechanická odolnost
Kompaktní a odolná struktura omítky zvyšuje odolnost proti nárazu 
a vlivům počasí. Omítka je fl exibilnější, a tím předchází vzniku mikro 
trhlinek.

Minimalizovaný růst řas a plísní
Méně špíny a sušší povrch omítky představuje nevhodné prostředí 
pro výskyt mikroorganismů na fasádě. Výsledkem je minimalizace 
vzniku a šíření řas a plísní.



Prémiové silikonové omítky 

CT 74
SILICONE SELF CLEAN
Hlazená struktura | Zrno: 1,5; 2,0 nebo 2,5 mm 

CT 75
SILICONE SELF CLEAN
Rýhová struktura | Zrno: 2,0 mm

• Vysoce samočistící
• Vysoce odolné prosti znečištění
• Hydrofobní
• Velmi nízká savost (nejvyšší třída W3)
• Vysoká paropropustnost (nejvyšší třída V1)
• Dlouhodobě trvanlivé

• Vysoce elastické a odolné proti nárazu
• Vysoce odolné proti povětrnostním vlivům
• BioProtect – chráněné proti plísním, řasám a houbám
• Možnost strojového nanášení
• Dodávaná v celé paletě barev 

Ceresit Colours of Nature®



Komplexní, pohodlné, nákladově efektivní

Ať je o rekonstrukci nebo novou výstavbu, rodinný, bytový dům nebo 
veřejnou budovu: omítky Ceresit s technologií Double Dry chrání 
Vaši investici po dlouhou dobu. Naše produkty působí jako ochranný 
štít na Vaší fasádě a udrží ji déle čistou a odolnou.

Výhody silikonových omítek Ceresit

Nádherné výsledky tak 
jednoduše jako nikdy předtím



Vynikajúci vzhled 
a trvanlivost fasády

Méně častá potřeba 
renovace

Nižší celkové náklady 
na údržbu

Vyšší hodnota Vašeho majetku

Delší životní cyklus fasády 
a jejího zateplení



Silikonové omítky obohacené 
o technologii Double Dry:

• velmi nízká savost (třída W3)
• vynikající paropropustnost (třída V1)
• excelentní samočistící vlastnosti
• vysoká odolnost proti zašpinění
• vysoká odolnost proti vzniku a šíření řas a plísní
• struktura odolná proti vlivům počasí a nárazu
• nízké náklady na údržbu
• součást systémů Ceresit Ceretherm ETICS

Více informací naleznete na: 
www.ceresit.cz

Henkel ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10, 170 04  Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: info@ceresit.cz

www.ceresit.cz
www.ceresit-visage.cz
www.ceresit-impactum.com/cz


