Který produkt zvolit?

CX 10

CX 5 CX 10 CX 15 CX 20

Doba zpracování

Univerzální PU lepidlo

5 min. 60 min. 60 min. 20 min.

Mrazuvzdorný
Víme, že pro Vás, profesionály, je důležitá každá ušetřená minuta. Proto jsme vyvinuli
PU lepidlo, které Vám umožní dokončit projekty s výrazně menší námahou a ušetřit
až 50 % Vašeho času. Hoďte za hlavu těžkosti s běžnými postupy lepení pomocí
práškových, montážních či jiných lepidel na bázi cementu. Už žádné těžké pytle, prach
a zdlouhavé přípravné práce – namísto toho jen lepidlo CX 10! Ceresit CX 10 je
vhodné pro lepení různých stavebních materiálů, jako jsou např. pórobetonové
tvárnice, sádrokartonové desky, schodnice, okenní parapety a další.
Vysoce efektivní použití
Jedna dóza CX 10 odpovídá jednomu 25kg pytli
cementové malty. Pomocí jedné dózy CX 10 je
možné vyzdít až 10 m2 stěny.
Vysoká přídržnost a síla

VÝH

Připravený k okamžitému použití

ODNÉ

rychlé a jednoduché použití
nízkoexpanzní
vysoká výtěžnost (až 10 m2 z jedné dózy)
víceúčelové
připravené k okamžitému použití
pro interiér i exteriér
vynikající tepelně izolační vlastnosti
vysoká pevnost lepidla

Vysoká pevnost
Interiér
Exteriér
Horizontální aplikace
Vertikální aplikace
Oprava betonových prvků
Vyplňování dutin a prasklin do 50 mm
Upevnění kovových a plastových prvků

Minimalizuje tepelné ztráty

Kotvení těžkých strojů a ocelových konstrukcí

Utěsnění lokálních průsaků vody
Upevnění a spojování betonových prvků
Příčky
Okenní parapety a schodišťové stupně

Zalévání a kotvení sloupů a strojů

Montáže? Opravy?
Nyní je to tak jednoduché!
Produkty Ceresit pro montáže
a kotvení prvků:

Výrazná úspora finančních nákladů,
času i nároků na dopravu a skladování

Upevňování příček (dle ETA)

Upevňování parapetů, schodišťových stupňů,
stupaček apod.

Upevňování prahů, rámů, panelů apod.

Vyplňování trhlin a prasklin ve stěnách
a stropech

• víceúčelové
• jednoduché zpracování
• vysoká pevnost spoje

PU lepidlo Ceresit CX 10 eliminuje zbytečné
časové prostoje a problémy při používání
jiných montážních lepidel či cementových
lepidel a malt.
Zpracovatelné od -5 °C do +35 °C
i při vysoké relativní vlhkosti.
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Vlastnosti:

Voděodolný

CX 10 zaručuje velmi vysokou přilnavost k většině
stavebních povrchů. Díky tomu je lepidlo CX 10
ideálním řešením pro lepení pórobetonových
tvárnic a cihel, ale i pro plošné materiály na
bázi cementových, sádrokartonových a dřevitých
desek, plastové a kovové parapety apod.

CX 10, na rozdíl od tradičních malt, poskytuje
vynikající tepelně izolační vlastnosti, díky nimž
minimalizuje riziko tepelných mostů.
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Ceresit CX10 – Univerzální PU lepidlo
na všechny běžné stavební materiály

Kotvení a montáž prvků
JED
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Kotvení a montáž prvků

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
www.ceresit.cz

Kvalita pro profesionály

Kvalita pro profesionály

v
zp r aco ání do 2

dl
Poho

CX 5

5v

y t v r z uj e d o 5 m

Montážní cement

Vlastnosti:

5min.

Vlastnosti:

prodloužená doba zpracování (20 min.)
vysoká pevnost po vytvrzení
pro opravy betonových prvků
pro vyrovnání nerovností do 50 mm
na stěny i podlahy
pro interiér i exteriér
světlá barva

Vyplňování dutin a prasklin do 50 mm

Opravy poškozených rohů a stěn

Fixace instalačních krabic

Opravy betonových prvků (hrany schodů)

Klempířské práce

Fixace instalačních krabic

Upevňování kovových prvků

Upevňování ventilačních mřížek

Upevňování domácích telefonů

Fixace houpaček do země

Upevňování okapových žlabů

Upevňování okenních mříží
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CX 5 a CX 20 mohou být použity na:

inut

Montážní a opravná hmota
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CX 20 COMFORT

CX

Kotvení a montáž prvků

CX 15

Montážní malta
Vlastnosti:

vytvrzuje do 5 minut
vysoká pevnost po vytvrzení
pro upevnění kovových
a plastových prvků do betonu
pro utěsnění průsaků vody
na stěny i podlahy
pro interiér i exteriér
voděodolný a mrazuvzdorný

rychletvrdnoucí
vodotěsná a mrazuvzdorná
bez smršťování
odolná vůči působení solí
neobsahuje chloridy a hlinitanový cement
pro ukotvení těžkých strojů a ocelových
konstrukcí do základů
pro zaplnění dutých prostor šířky
od 20 do 50 mm
pod základy strojů, sloupů a ložiska mostů
pro opravy železobetonových prvků
pro interiér i exteriér

Fixace zábradlí na balkónech

Fixace krbů a koupelnových armatur

Ukotvení sloupů a ložisek mostů

Ukotvení těžkých strojů a ocelových
konstrukcí do základů

Upevňování plotů a zábradlí

Upevňování zahradních lamp

Vyplňování dutých prostor

Opravy železobetonových prvků

