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trio-ProteCtion Viac farieb do života s prémiovými 
škárovacími hmotami

Nová Ceresit CE 40 Aquastatic PREMIUM 
FLEX FUGA s Color Perfect zložením  

a Silica Activ technológiou

A naše škárovacie hmoty sú toho dôkazom. To 
je dôvod, prečo je farba hlavnou témou nášho 

vylepšeného sortimentu CE 40, vrátane nového označenia zloženia Color Perfect. 
Dokonalé pre prácu aj pre život. 

MiluJeMe 
fArBY

• Jasné a žiarivé farby
• Vynikajúcu kvalitu a vzhľad
• Odolnosť proti plesniam a hubám

Color Perfect zloženie zabezpečí:

CE 40 obsahuje technológiu Aquastatic, 
ktorá zabezpečuje ľahšie stekanie vodných 
kvapiek a zabraňuje tým prenikaniu vody 
do škárovacej hmoty.

• Odolnejšia voči nečistotám
• Kvapky vody ľahšie stekajú po povrchu
• Ľahšie sa čistí

• Zvýšenú odolnosť proti prasklinám  
    a poškriabaniu
• Dokonale hladké a jednotné farby
• Optimalizovaný čas vytvrdzovania  
    v kombinácii s keramickými obkladmi  
    a dlažbami

Zloženie CE 40 je obohatené o vysoko kvalitné 
mikrosilikáty, ktoré vytvárajú stabilitu a odolnosť. 
Zabezpečuje:

• Chráni škárovaciu hmotu proti hubám a plesniam
• Zabezpečuje dlhotrvajúci estetický vzhľad
• Chráni pred stratou farby

Trio-Protection sa podiela na vytváraní 
hygienického prostredia.

fArieB

NovÁ Biela



Skvelý vzhľad je o detailoch. Dokon-
ca i keď hovoríme o našom domove. 
Starostlivo vybraná škárovacia hmota 
môže byť rovnako dôležitá ako dlažba 
alebo iný dizajnový prvok. Môže jej 
napomôcť vyniknúť a zároveň dotvoriť 
náladu v celej miestnosti. 

Preto sme vytvorili novú Trend Collection 
- kvalitný výber farieb v portfóliu 
škárovacích hmôt Ceresit CE 40. Šesť 
nových trendy farieb, ktoré dodajú štýl  
a trend vášmu domovu. 

Škárovacie hmoty vytvorené 
pre architektov 

CE 40 Premium Flex Fuga s Color Perfect zložením na šírku škár do 8 mm

BÁZA: zmes cementov s minerálnymi plnivami  
a polymérovými modifikátormi

PoMer MieŠAniA: 0,56 l vody na  2 kg
1,4 l vody na 5 kg

DoBA ÚvoDnÉHo ZreniA: cca 3 minúty

DoBA sPrACovAniA: do 1,5 hod.

tePlotA sPrACovAniA: od +5 °C do +25 °C

PoCHÔDZnA: po 6 hod.

tePelnÁ oDolnosŤ : od –30°C do +70 °C

orientAČnÁ sPotreBA Pre tYPiZovAnÉ HrÚBKY oBKlADov A DlAŽieB

teCHniCKÉ  
inforMÁCie

Ce 40
[kg/m2]

Ce 40
[kg/m2]

roZMer 
oBKlADu (cm)

roZMer 
oBKlADu (cm)

ŠÍrKA ŠKÁrY 
(mm)

ŠÍrKA ŠKÁrY 
(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

Najsvetlejšia farba v kolekcii, ktorá prináša 
eleganciu a ľahkosť do vášho domova. 
Dokonale zdôrazní tradičné alebo moderné 
povrchy obkladov a dlažieb. 

ice Glow 195

Cold je nová teplá farba. Táto špeciálna škárovacia 
hmota obsahujúca trblietavé glittre vdýchne vášmu 
domovu ľadový a zároveň prítažlivý vzhľad. Ak ju 
skombinujete s modernými obkladmi, môžu vaše 
steny vyzerať elegantne a zároveň trendy. 

night Glow 191

Extravagantná elegantná farba. Vytvára kúzelne 
hviezdnu náladu, ktorá dotvorí jedinečnosť vášho
interiéru. Trblietavý efekt vytvára luxusný a ele-
gantný vzhľad, ktorý sa dá kombinovať s väčšinou 
dlažieb. 

luminous light 199

Táto unikátna škárovacia hmota môže byť použitá 
ako dizajnový a súčasne ako bezpečnostný prvok. 
Oranžová farba vytvára v izbe kľudnú atmosféru 
a vďaka technológii Luminescent Pigment svieti pod 
UV žiarením. Tento efekt môže byť v noci využitý 
na navigáciu. 

Almondtree Brown 145

Urobte si izbu útulnú a štýlovú zároveň. Farba 
Almondtree môže byť prvou voľbou pri použití 
dlažieb s tradičným vzorom, rovnako tak dobre 
môže i zdôrazniť moderné vzory dlažieb. 

iron Grey 111

Táto trendová farba Ceresit Trend Collection 
napĺňa izbu energiou a sviežosťou. Kom-
bináciou tejto farby s vhodnými dlažbami 
môžete vytvoriť akýkoľvek povrch atraktívny 
a moderný. 
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