
Systemy Ceresit
Kompleksowe rozwiązania na lata

• System do kuchni i łazienek
• System balkonowy
• System tarasowy
• System do izolacji fundamentów
• System do izolacji dachów odwróconych
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Dlaczego warto 
wybrać markę 
Ceresit?

 •   Jako integralna część 
firmy Henkel, jednego 
z wiodących producentów 
chemii budowlanej, mamy 
dostęp do profesjonalnych 
badań oraz nowoczesnych 
technologii.

 •  Stale pracujemy nad 
udoskonalaniem naszych 
produktów, aby sprostać 
rosnącym wymaganiom rynku.

 •   Opracowując nasze produkty, 
poszukujemy składników 
najwyższej jakości.

 •  Wewnętrzna kontrola 
zapewnia stałą jakość naszych 
produktów oraz stabilność 
procesów produkcji.

Ceresit – nowoczesne rozwiązania o mocnej tradycjiCeresit – nowoczesne rozwiązania o mocnej tradycji

Ceresit – nowoczesne rozwiązania o mocnej tradycji

1mm

Ceresit oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych produktów będących odpowiedzią na 
zagadnienia związane z użyciem chemii budowlanej. Są wśród nich zaprawy klejące oraz 
wieloskładnikowe systemy mocowań, idealnie dobrane pod względem rodzaju podłoża, 
stopnia narażenia na wilgoć oraz pokrycia podłogi. Dzięki produktom Ceresit nawet 
niecodzienne zadania, takie jak pokrycie płytkami basenu czy zbiornika wody pitnej,  
są proste, trwałe i niezawodne.

Proszek redyspersyjny zapewniający elastyczność oraz lepsze wiązanie
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Systemy hydroizolacyjne 
Ceresit

Niniejsza broszura prezentuje 
systemy Ceresit oraz składające 
się na nie linie produktów 
zapewniające skuteczną ochronę 
przed wodą. W ofercie marki 
znajdują się zarazem rozwiązania 
przeznaczone do stosowania 
wewnątrz budynków – przy 
urządzaniu kuchni lub łazienek, 
jak i na zewnątrz – przy stawianiu 
fundamentów, odnawianiu 
balkonów i tarasów czy 
izolowaniu dachów odwróconych.

W przypadku stosowania 
w pomieszczeniu system Ceresit 
chroni okładzinę ceramiczną 
przed gromadzeniem się wody, 
która tworzy idealne środowisko 
dla rozwoju bakterii, grzybów 
oraz pleśni zagrażających 
ludzkiemu zdrowiu. Z kolei 
systemy zewnętrzne, dzięki 
elastycznym i odpornym na 
zmiany temperatur materiałom 
izolacyjnym, chronią elementy 
budowlane przed zniszczeniem 
i korozją.

Wszystkie systemy hydroizolacyjne 
Ceresit zapewniają:

 •   niezawodne i długotrwałe 
zabezpieczenie przed wodą,

 •   szybkie i łatwe prace 
izolacyjne, 

 •   optymalną współpracę 
wszystkich elementów.

Produkty Ceresit to doskonałe 
rozwiązanie dla wszystkich, 
którym zależy na skutecznej 
i długotrwałej ochronie przed 
wilgocią. 
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Ceresit – System do kuchni i łazienekCeresit – System do kuchni i łazienek

System do kuchni i łazienek.
Kompleksowy system  
mocowania okładzin ceramicznych
•  Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą

•  Szybka i łatwa aplikacja

•  Optymalna współpraca wszystkich elementów systemu

•  Odporność na grzyby i pleśnie
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Ceresit CT 17 

Grunt głęboko penetrujący

Ceresit CL 51 (2 warstwy) 
Powłoka przeciwwilgociowa 
„Express”

Ceresit CL 152 
Taśma uszczelniająca

Ceresit CM 11 PLUS 
Zaprawa klejąca do gresu 
„Comfort Gres”  
lub 
Ceresit CM 12
Uelastyczniona zaprawa klejąca 
do gresu, szczególnie polecana 
na podłogi „Elastic Gres”

Ceresit CE 40 AQUASTATIC 
Fuga elastyczna, wodoodporna 
do spoin o szerokości do 8 mm

Ceresit CS 25  
MICROPROTECT
Silikon sanitarny

Podłoże 

Płytki ceramiczne

Specyfikacje produktów na str. 44

Ceresit – System do kuchni i łazienek



8 9

Ceresit – System do kuchni i łazienek Ceresit – System do kuchni i łazienek

CERESIT
System do kuchni 
i łazienek

Trudno wyobrazić sobie 
współczesną łazienkę albo 
kuchnię bez podłogi z płytek 
ceramicznych. Glazura 
i terakota – choć same odporne 
na oddziaływanie wody – nie 
stanowią jednak wodoszczelnego 
zabezpieczenia warstw 
podłogowych. Żeby uniknąć 
nieplanowanych remontów, warto 
już na etapie projektowania 
łazienki zastosować skuteczne 
materiały do uszczelnienia 
podłoża.

Do pomieszczeń „mokrych” 
w budownictwie mieszkaniowym 
zalicza się miejsca, w których 
znajdują się punkty poboru 
wody i urządzenia wodno- 
-kanalizacyjne, a więc: łazienki, 
toalety, pralnie i kuchnie. Takie 
miejsca powinny być szczególnie 
zabezpieczone przed działaniem 
wilgoci – choćby tej, która może 
się pojawić w czasie awarii pralki 
albo na skutek przelania wody 
w wannie.

Pełna ochrona przed wilgocią

System Ceresit do wykonywania 
izolacji podpłytkowych 
jest skuteczny, a przy tym 
łatwy i szybki w aplikacji. 
Składa się z 2 elementów: 
powłoki przeciwwilgociowej 
Ceresit CL 51 oraz taśmy 
uszczelniającej Ceresit CL 152.

Polecane materiały uszczelniające 
Ceresit są elastyczne – mogą 
więc być stosowane na podłożach 
sztywnych i odkształcalnych  
(np. na lekkich ściankach 
działowych, ogrzewanych 
podłogach). Posiadają również 
zdolność do krycia istniejących 
w podłożu rys. Charakteryzują 
się wysoką przyczepnością 
do podłoża betonowego, nie 
zmieniają swoich właściwości 
pod wpływem chlorowanej wody 
wodociągowej ani też wody 
wapiennej.
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Fugi i silikony  
Ceresit MicroProtect. 
Potrójna ochrona  
przed grzybami i pleśnią

Ceresit – System do kuchni i łazienek Ceresit – System do kuchni i łazienek

CE 40 AQUASTATIC CS 25 MICROPROTECT

Silikon sanitarny z potrójną 
ochroną przed grzybami 
i pleśnią

•  zawiera substancje grzybobójcze
•  atest PZH na kontakt z wodą 

pitną
•  odporny na wodę i UV
•  do pomieszczeń o podwyższonej 

wilgotności
•  30 kolorów zgodnych z fugami 

Ceresit CE 40 i CE 43

Na balkony i tarasy 
polecamy fugę Ceresit 
CE 43 GRAND’ELIT 
o zwiększonej odporności 
na agresję chemiczną 
i mechaniczną

Fuga elastyczna, wodoodporna 

•  potrójna ochrona przeciw 
grzybom i pleśniom

•  odporna na zabrudzenia
•  odporna na wnikanie wody
•  optymalna ochrona przed 

wykwitami i przebarwieniami
•  łatwa aplikacja i profilowanie
•  aktywne zbrojenie włóknami
•  do spoin o szerokości do 8 mm 

Dzięki formule Aquastatic woda nie wsiąka 
w strukturę fugi, dlatego szczególnie 
polecana jest do kuchni i łazienek

Wysoką trwałość kolorów zapewnia efekt 
ProColor

Formuła MicroProtect zapewnia potrójną 
ochronę przed grzybami i pleśnią

Do spoin o szerokości do 20 mm
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Ceresit – System balkonowy Ceresit – System balkonowy

System balkonowy
•  Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą

•  Szybkie i łatwe prace izolacyjne

•  Dobra paroprzepuszczalność materiałów

•  Optymalna współpraca wszystkich elementów systemu
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Ceresit – System balkonowy

Ceresit CN 87
Szybkotwardniejąca  
masa posadzkowa

Ceresit CR 90 (2 warstwy)
Krystalizująca powłoka 
uszczelniająca

Thomsit R727 Żywica  
naprawcza wraz z posypką 
piaskową z suszonego kwarcu

Ceresit CL 152
Taśma uszczelniająca

Ceresit CL 30
Profil okapowy do balkonów  
z posadzką ceramiczną

Ceresit CM 17
Wysokoelastyczna zaprawa 
klejąca „Super Flexible”
lub 
Ceresit CM 16
Elastyczna zaprawa  
klejąca „Flexible”
lub 
Ceresit CM 22 
Wysokoelastyczna zaprawa 
klejąca do klejenia płyt 
wielkoformatowych

Ceresit CE 43 GRAND’ELIT 
Fuga elastyczna, wodoodporna 
do spoin o szerokości do 20 mm

Ceresit CS 29
Uszczelniacz poliuretanowy

Podłoże

Płytki gresowe

Specyfikacje produktów na str. 45
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Ceresit – System balkonowy

Balkon odporny na wodę CL 30 Profil okapowy

Przykładowe zastosowanie profilu okapowego CL 30

Balkony, podobnie jak tarasy, są narażone na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne, co wiąże się z koniecznością wykonania skutecznej 
hydroizolacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed wodą może 
prowadzić do:

• korozji konstrukcji żelbetowej balkonu,
• zniszczenia okładziny, odspajania się płytek,
•  podwyższonych strat ciepła – zawilgocony materiał ma znacznie 

większy współczynnik przewodzenia ciepła.

CR 90 Crystaliser. 
Potrójna ochrona przed wodą

Firma Henkel posiada w swojej ofercie specjalnie opracowany 
materiał hydroizolacyjny Ceresit CR 90 Crystaliser, który stanowi 
idealną ochronę płyty balkonowej przed wodą.

•  Po wykonaniu odpowiedniego spadku na płycie konstrukcyjnej 
balkonu, CR 90 można aplikować bezpośrednio na płytę 
z pominięciem warstwy dociskowej koniecznej w przypadku papy.

•  Powłoka uszczelniająca może być nakładana na wilgotne 
powierzchnie, na które nie można użyć papy.

•  Jednolita warstwa CR 90 pozwala na uniknięcie ryzyka 
rozszczelnienia połączeń i wnikania wody do warstwy spadkowej.

2. Proces  
krystalizacji

3. Uszczelnianie mikrorys

1. Powłoka uszczelniająca

Istotnym elementem hydroizolacji każdego balkonu jest obróbka 
okapu. Prawidłowe wykończenie krawędzi gwarantuje szczelność 
systemu oraz jego długotrwałą odporność na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne. Dzięki profilowi okapowemu Ceresit CL 30 to zadanie 
staje się wyjątkowo proste.

•  Wykonany z aluminium pokrytego powłoką poliestrową profil 
służy do wykończenia krawędzi balkonów z posadzkami 
ceramicznymi. Produkt został tak zaprojektowany, aby łatwo 
można było wykonać jego szczelne połączenie z izolacją, 
a otwory znajdujące się wzdłuż okapnika sprawnie odprowadzały 
ewentualny nadmiar wilgoci spod płytek.

•  W przeciwieństwie do tradycyjnej obróbki blacharskiej profil CL 30 
nie rdzewieje, a dzięki sprawnemu odprowadzaniu wody nie 
powoduje ryzyka zawilgocenia czy przemarzania wylewki, chroniąc 
przed odspajaniem płytek.

•  Dzięki prostemu montażowi profilu CL 30 w ramach systemu 
balkonowego estetyczny wygląd balkonu uzyskuje się wyjątkowo 
szybko.  

•  W skład zestawu wchodzi profil okapowy prosty – Ceresit CL 30, 
łącznik CL 35 i elementy kątowe: narożnik zewnętrzny 90° – 
CL 33, narożnik wewnętrzny 90° – CL 34, narożnik zewnętrzny 
135° – CL 36, narożnik wewnętrzny 135° – CL 37 oraz odbojnik 
przyścienny CL 38 (lewy, prawy).

1.  Płytki ceramiczne, 
mrozoodporne

2.  Zaprawa klejąca CM 16, CM 17 
lub CM 22

3.  Powłoka izolacyjna  
CR 166 lub CL 50

4. Taśma uszczelniająca CL 152
5. Profil okapowy CL 30
6.  Elastyczny uszczelniacz 

poliuretanowy CS 29
7. Sznur PU
8.  Warstwa spadkowa CN 83, 

CN 87 lub CN 82 na warstwie 
kontaktowej wykonanej 
z zastosowaniem posadzki 
i emulsji kontaktowej CC 81

9. Konstrukcja płyty balkonu

1

2

4 3

6

5
7 8

9

CERESIT
System 
balkonowy

Ceresit – System balkonowy
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Ceresit – System balkonowy

Odspojenie betonu od skorodowanego 
zbrojenia

Odspojenie betonu na obrzeżach 
balkonu

Beton jest materiałem kompozytowym, a je go właściwości zależą od 
wielu czynników materiałowych i technologicznych. Jego podsta wową 
„atrakcyjność” stanowią możliwości for  mowania w dość dowolne kształty 
i zdolność do zapewnienia ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej, 
która znakomicie zwiększa zakres zastosowań konstrukcyjnych tego 
materiału. Mechanizm zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej 
w betonie opiera się na jego wysokiej zasadowości (pH 12–13,5). 
W takim silnie alkalicznym środowisku na po wierzchni stali zbrojeniowej 
tworzy się szczelna warstewka ochronna. Tak samo jak inne materiały 
budowlane beton ulega korozji. Takie procesy korozyjne mają różne 
przyczyny. Można je podzielić m.in. na fizyczne i chemiczne. 

Korozja fizyczna betonu

Korozja fizyczna betonu to przede wszystkim destrukcyjne oddziaływanie 
mrozu na zawilgocony beton, ale również ścieranie, uszkodzenia 
mechaniczne, niszczące oddziaływanie obciążeń wielokrotnie 
zmiennych, dynamicznych oraz przeciążenia.

Korozja chemiczna betonu

Korozja chemiczna betonu związana jest z oddziaływaniem różnych 
substancji chemicznych w postaci ciekłej lub gazowej, które rozkładają 
i niszczą jego składniki. 

Przyczyny korozji betonu

Produkty uzupełniające

Proces niszczenia żelbetu

Proces niszczenia konstrukcji 
żelbetowej przebiega powoli. 
Początkowo, przez względnie 
długi czas, na powierzchni betonu 
nie widać oznak niszczenia. 
Jednakże w jego wnętrzu zachodzi 
proces karbonatyzacji, a strefa 
zobojętnienia sięga coraz bardziej 
w głąb elementu, aż dociera do 
zbrojenia. Wówczas dość szybko 
znika ze zbrojenia ochronna 
warstewka i na powierzchni pręta 
zaczynają się procesy korozyjne. 

Podjęcie skutecznej naprawy 
skorodowanej konstrukcji 
betonowej przedłuża jej żywotność. 
Degradację konstrukcji betonowych 
z upływem czasu należy traktować 
jako normalne procesy fizyko- 
-chemiczne, tak samo jak działania 
naprawcze. Względy ekonomiczne 
wskazują, że prowadzone naprawy 
powinny być wysoce skuteczne, aby 
okresy między naprawami były jak 
najdłuższe.

Etapy niszczenia żelbetu w wyniku działań środowiska

pęknięta  
i odspojona 

otulina

beton 
zobojętniony 
lub skażony

beton 
niezobojętniony rdza

CL 33 Narożnik zewnętrzny 90°

CL 37 Narożnik wewnętrzny 135°

CL 34 Narożnik wewnętrzny 90°

CL 35 Łącznik

CL 36 Narożnik zewnętrzny 135°

CL 38 Odbojniki przyścienne (lewy, 
prawy)

Balkon bez profilu Balkon z profilem CL 30

Destrukcja krawędzi balkonu 
Woda dostaje się pod płytki, powodując stałe 
zawilgocenie, które z kolei odpowiada za 
odspajanie się płytek oraz rozmrażanie wylewki.

Krawędź balkonu zabezpieczona profilem
Szczelne połączenie między płytkami a profilem 
zabezpiecza krawędź, a otwory odwadniające 
w profilu umożliwiają odprowadzenie wody 
z ewentualnych przecieków.

Korozja obróbek blacharskich 
Stałe działanie związków chlorku wapnia zawartych 
w wodzie doprowadza do korozji metalu.

Całkowita odporność na korozję
Profil okapowy wykonany jest z aluminium 
powleczonego powłoką poliestrową, dzięki czemu 
nie ulega korozji.

Zastoiska wodne pod warstwami posadzki
Poprzez mikropęknięcia woda wnika pod płytki, 
powodując zawilgocenie wylewki i rozmrażanie 
posadzki.

Brak zastoisk wodnych
Użycie zaprawy uszczelniającej zamiast wylewki 
gwarantuje szczelne zespolenie płytek z izolacją 
oraz uniemożliwia tworzenie się zastoisk wodnych.

Ceresit – System balkonowy
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Ceresit – System balkonowy Ceresit – System balkonowy – rysunki techniczne

Diagnostyka

W przypadku zaobserwowania objawów destrukcji 
konstrukcji betonowej wszelkie dalsze działania po-
winny być poprzedzone pracami diagnostycznymi. 
Obejmują one na początku analizę dokumentacji 
projektowej, ocenę oddziaływania środowiska, anali-
zę cieplno-wilgotnościową oraz wstępne obserwacje 
konstrukcji. Na tej podstawie określa się miejsca o naj-
większej intensywności procesów korozyjnych, w któ-
rych przeprowadza się badania stanu betonu i stopnia 
jego zobojętnienia. Z kolei na tej podstawie typuje się 
miejsca do wykonania odkrywek w celu oceny stanu 
zbrojenia. Na podstawie wykonanych badań oceniany 
jest stopień zaawansowania procesów korozji z równo-
czesną prognozą trwałości konstrukcji. Konsekwencją 
tej oceny i prognozy jest ustalenie zakresu naprawy 
konstrukcji.

Zasada kompatybilności materiałów naprawczych 
z betonem

W przeszłości zakładano, że skoro dany materiał nie 
okazał się odpowiednio trwały, to należy do naprawy 
zastosować lepszy, o wyższej wytrzymałości. Obecnie  
w naprawach, m.in. konstrukcji betonowych, 
powszech nie stosowana jest zasada kompatybilności, 
czyli naprawianie przy zastosowaniu wyrobów o pa-
rametrach technicznych zbliżonych do parametrów 
naprawianego elementu. 

W przypadku konstrukcji betonowych materiał 
naprawczy i naprawiany powinny posiadać zbli-
żone wartości modułów sprężystości i współczyn-
ników rozszerzalności cieplnej.

Materiał naprawczy powinien charakteryzować się 
niewielkim skur czem wiązania i twardnienia oraz 
współczynnikiem pełzania bliskim zeru.

Materiały stosowane do napraw konstrukcji beto-
nowych

W praktyce budowlanej dominują systemy materiałów 
do napraw konstrukcyjnych i powierzchniowych beto-
nu bazujące na spoiwie cementowym modyfikowanym 
polimerami, zwane skrótowo PCC (beton polimerowo-
-cementowy). Materiały grupy PCC, które są stoso-
wane do napraw konstrukcji narażonych na różnego 
rodzaju obciążenia (dynamiczne, ruchem kołowym), 
muszą być odpowiednio dostosowane do przeniesie-
nia przewidywanych obciążeń. Podstawowe kryteria 
doboru systemu do naprawy konstrukcji:

•  określanie sposobu obciążenia konstrukcji  
(PCC I, PCC II lub PCC III),

•   dobór kompatybilności naprawianego materiału  
z materiałem naprawczym,

•  odporność materiału naprawczego na środowis ko  
w jakim ma pracować,

•  możliwości techniczne aplikacji (temperatura, wilgot-
ność, czas, dostęp, przygotowanie podłoża itp.).

W rzeczywistości pojawiają się często problemy  
z zapewnieniem drugiego z powyższych kryteriów.  
Większość starych konstrukcji betonowych była wyko-
nywana z betonów o stosunkowo niskich parametrach, 
zaś karty techniczne większości dostępnych materiałów 
do napraw podają minimalną klasę wytrzymałości 
istniejącego podłoża jako B 25. Dlatego też Ceresit 
opracował system naprawy kon strukcji betonowych 
typu PCC dostosowany do betonów klasy powyżej 
B 15. W skład systemu wchodzą: 

1.  jednoskładnikowa mineralna ochrona przed korozją  
i zaprawa kontaktowa „2 w 1” Ceresit CD 30, bę-
dąca równocześnie warstwą kontaktową, 

2.  zaprawa do napraw betonu, gruboziarnista,  
od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26,

3.  zaprawa do napraw betonu, drobnoziarnista,  
od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25,

4.  szpachlówka do napraw betonu, do 5 mm,  
Ceresit CD 24.

System ten uzupełniają powłoki ochronne:

1.  elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa  
Ceresit CR 166, 

2.  farba akrylowa Ceresit CT 44 oraz silikonowy im-
pregnat fasadowy Ceresit CT 13. 

Zgodnie z normą PN-EN 1504-3 zaprawy Ceresit  
CD 25 i CD 26 zostały zakwalifikowane do klasy R3 
(naprawy konstrukcyjne), natomiast szpachlówka  
Ceresit CD 24 do klasy R2 (naprawy niekonstrukcyj-
ne). Produkt Ceresit CD 30 zgodny jest z wymogami 
normy PN-GN 1504-7.

Połączenie balkonu ze ścianą

Przekrój balkonu nieocieplonego

Krawędź okapu balkonu nieocieplonego

Więcej rysunków technicznych znajdziesz na www.ceresit.pl/pliki-do-pobrania/autocad-pliki oraz w aplikacji Rozwiązania Systemowe Ceresit.
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System tarasowy
•  Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą

•  Szybkie i łatwe prace izolacyjne 

•  Najwyższa odporność membran na przebicia

•  Materiały paroprzepuszczalne – nie blokują  
transportu pary wodnej na styku stref temperaturowych

•  Optymalna współpraca wszystkich elementów systemu

Ceresit – System tarasowy Ceresit – System tarasowy
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Ceresit – System tarasowy Ceresit – System tarasowy

Specyfikacje produktów na str. 46 Specyfikacje produktów na str. 46

Thomsit R727  
Żywica naprawcza wraz 
z posypką piaskową z suszonego 
kwarcu

Ceresit CN 87
Szybkotwardniejąca  
masa posadzkowa

Ceresit BT 18 lub BT 21 
(2 warstwy) 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne na gruncie  
Ceresit BT 26 
Asfaltowa emulsja anionowa AL

Podłoże

Podłoże

Ceresit CM 17
Wysokoelastyczna zaprawa 

klejąca „Super Flexible” 
lub  

Ceresit CM 22
Wysokoelastyczna zaprawa 

klejąca do klejenia płyt 
wielkoformatowych 

Ceresit CM 17
Wysokoelastyczna zaprawa 

klejąca „Super Flexible” 
lub  

Ceresit CM 22
Wysokoelastyczna zaprawa 

klejąca do klejenia płyt 
wielkoformatowych 

Warstwa spadkowa  
wykonana z Ceresit CN 87  

położona na warstwie kontaktowej  
z Ceresit CN 87 i Ceresit CC 81  

Emulsja kontaktowa

Warstwa kontaktowa wykonana  
z Ceresit CN 87  

Szybkotwardniejąca masa posadzkowa  
i Ceresit CC 81  

Emulsja kontaktowa

Ceresit CL 152 
Taśma uszczelniająca

Płytki gresowe Płytki gresowe

Ceresit CS 29
Uszczelniacz poliuretanowy

Ceresit CS 29
Uszczelniacz poliuretanowy

Ceresit CE 43 GRAND’ELIT 
Fuga elastyczna, wodoodporna 

do spoin o szerokości do 20 mm

Ceresit CE 43 GRAND’ELIT 
Fuga elastyczna, wodoodporna 

do spoin o szerokości do 20 mm
Ceresit CR 166  
(min. 2 warstwy)
Elastyczna powłoka  
wodoszczelna, dwuskładnikowa

Ceresit CR 166  
(min. 2 warstwy)
Elastyczna powłoka  
wodoszczelna, dwuskładnikowa

Ceresit CL 152 
Taśma uszczelniająca

Jastrych dociskowy wykonany  
z Ceresit CN 87
Szybkotwardniejąca  
masa posadzkowa
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Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

Taras, zwłaszcza nad pomieszczeniem ogrzewanym, jest szczególnie 
narażony na różnice temperatur i związane z tym odkształcenia 
materiałów – płyta betonowa o boku długości 6 m w wyniku 
różnic temperatury może zmieniać swe wymiary nawet o 6 mm. 
Dlatego system Ceresit składa się z dwóch elastycznych produktów 
hydroizolacyjnych:

Izolacja główna – samoprzylepne membrany izolacyjne Ceresit 
BT 18 lub BT 21

•  zapobiega zawilgoceniu widocznemu jako brudne zacieki i pleśń 
na suficie znajdującego się poniżej pomieszczenia,

•  uniemożliwia penetrację pary wodnej poprzez strop w wyższe 
warstwy tarasu.

Izolacja podpłytkowa – elastyczna, dwuskładnikowa powłoka 
wodoszczelna Ceresit CR 166

•  stanowi skuteczną ochronę przed wodą opadową, zapobiegając 
zawilgoceniu warstwy dociskowej i izolacji termicznej.

Taras na gruncie

Izolacja przeciwwodna tarasu  
na gruncie zapobiega kapilarnemu 
podciąganiu wody w warstwę 
podłoża pod klejem oraz kompen-
suje naprężenia od odkształceń 
termicznych, co zmniejsza ryzyko 
odspajania się płytek.

Ceresit – System tarasowy Ceresit – System tarasowy – rysunki techniczne

Przekrój tarasu nad pomieszczeniem 
ogrzewanym

Przekrój tarasu na gruncie

Przekrój przez dylatację jastrychu tarasu 
nad pomieszczeniem ogrzewanym

Przekrój przez dylatację jastrychu  
tarasu na gruncie

CERESIT
System 
tarasowy
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Ceresit – System do izolacji fundamentów Ceresit – System do izolacji fundamentów

System do izolacji fundamentów
•  Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą

•  3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych

•  Nowoczesne rozwiązanie alternatywne  
do papy termozgrzewalnej

•  Szybkie i łatwe prace izolacyjne 

•  Możliwość wykonania izolacji  
metodą natryskową

•  Optymalna współpraca  
wszystkich elementów systemu
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Ceresit – System do izolacji fundamentów Ceresit – System do izolacji fundamentów

Wilgoć gruntowa = izolacja typu lekkiego

•  Budynek posadowiony na ławie fundamentowej
•  Budynek podpiwniczony

Ceresit BT 26 
Asfaltowa emulsja anionowa AL

Ceresit CP 41 
Emulsja bitumiczna

Ceresit CR 166 
Elastyczna powłoka 
wodoszczelna, dwuskładnikowaCeresit CR 90 

Krystalizująca powłoka 
uszczelniająca

Ceresit CP 43 XPRESS 
Dwuskładnikowa, elastyczna masa 

bitumiczna 
lub

Ceresit CP 44 
Jednoskładnikowa masa bitumiczna

lub
Ceresit CP 48 XPRESS 

Szybkoschnąca masa bitumiczna

Ceresit BT 18 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne
lub
Ceresit BT 21 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne

Ceresit BT 26 
Asfaltowa emulsja anionowa AL

Ceresit CP 41 
Emulsja bitumiczna

Ceresit CR 166 
Elastyczna powłoka 
wodoszczelna, dwuskładnikowaCeresit CR 90 

Krystalizująca powłoka 
uszczelniająca

Ceresit CP 43 XPRESS  
Dwuskładnikowa, elastyczna masa 

bitumiczna
lub 

Ceresit CP 44 
Jednoskładnikowa masa bitumiczna

lub
Ceresit CP 48 XPRESS 

Szybkoschnąca masa bitumiczna

Ceresit BT 18 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne
lub
Ceresit BT 21 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne

Woda gruntowa okresowo spiętrzająca się = izolacja typu średniego

•  Ława fundamentowa
•  Budynek niepodpiwniczony

Specyfikacje produktów na str. 47 Specyfikacje produktów na str. 47
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Ceresit – System do izolacji fundamentów Ceresit – System do izolacji fundamentów

Ceresit BT 26 
Asfaltowa emulsja anionowa AL

Ceresit CP 41 
Emulsja bitumiczna

Ceresit CP 43 XPRESS
Dwuskładnikowa, elastyczna masa 

bitumiczna
lub 

Ceresit CP 44 
Jednoskładnikowa masa bitumiczna

lub
Ceresit CP 48 XPRESS

 Szybkoschnąca masa bitumiczna

Ceresit BT 18 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne
lub
Ceresit BT 21 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne

Ceresit BT 26 
Asfaltowa emulsja anionowa AL

Ceresit CP 41 
Emulsja bitumiczna

Ceresit CP 43 XPRESS
Dwuskładnikowa, elastyczna masa bitumiczna

lub 
Ceresit CP 44 

Jednoskładnikowa masa bitumiczna
lub

Ceresit CP 48 XPRESS 
Szybkoschnąca masa bitumiczna

Ceresit BT 18 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne
lub
Ceresit BT 21 
Samoprzylepne membrany 
izolacyjne

Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu ciężkiego

•  Budynek posadowiony na płycie fundamentowej – konstrukcja wannowa
•  Budynek podpiwniczony

Wysoki poziom wody gruntowej = izolacja typu ciężkiego

•  Płyta fundamentowa
•  Budynek niepodpiwniczony

Specyfikacje produktów na str. 47 Specyfikacje produktów na str. 47
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Ceresit – System do izolacji fundamentów Ceresit – System do izolacji fundamentów – izolowanie detali

Skuteczność izolacji fundamentów w głównej mierze zależy 
od zastosowania odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych 
i staranności wykonania. Dobór odpowiednich materiałów powinien 
być poprzedzony badaniem warunków wodno-gruntowych.

Szczelny fundament

TYP IZOLACJI

Izolacja typu 
lekkiego

Wilgoć gruntowa Wysoki poziom  
wód gruntowych

Izolacja typu 
średniego

Woda okresowo 
podnosząca się

Izolacja typu 
ciężkiego

Ceresit – kompletny system:

•  dla każdego indywidualnego przypadku istnieje 
możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania  
w szybki sposób,

•  zaprojektowany tak, aby zachować szczelność 
w punktach szczególnie trudnych do izolacji, 
takich jak przejścia technologiczne czy naroża.

Masy bitumiczne CERESIT doskonale nadają się do klejenia płyt drenażowych oraz do izolowania komór 
żelbetowych, studzienek kanalizacyjnych oraz kręgów betonowych i żelbetowych.

Szczególne znaczenie dla szczelności izolacji ma 
staranność wykonania detali:

•  przejść technologicznych,
•  szczegółów połączeń w miejscach przejść izolacji 

poziomych w pionowe,
•  szczegółów połączeń w miejscach przejść 

instalacji technicznych przez powłoki izolacyjne.

Szczegół połączenia pionowej izolacji ściany i izolacji na ławie 
fundamentowej

Szczegół wykonania cokołu

Szczegół izolowania dylatacji Szczegół izolowania przejścia instalacyjnego

CERESIT
System do izolacji 
fundamentów
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Ceresit – System do izolacji dachów odwróconych Ceresit – System do izolacji dachów odwróconych

System do izolacji dachów 
odwróconych
•  Nowoczesne rozwiązania alternatywne  

do papy termozgrzewalnej

•  3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych 
z możliwością natrysku

•  Szybkie prace hydroizolacyjne

•   Wysoka trwałość

•   Łatwy sposób obróbki wpustów dachowych

•  Wysoka elastyczność produktów

•  Materiały odporne na przebicia
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Specyfikacje produktów na str. 48

Ceresit CN 87
Szybkotwardniejąca  
masa posadzkowa 
na warstwie kontaktowej 
wykonanej z Ceresit CN 87  
i Ceresit CC 81

Ceresit BT 26  
Asfaltowa emulsja anionowa AL  
lub 
Ceresit CP 41
Emulsja bitumiczna

Tkanina antykorzenna

Izolacja termiczna

Geowłóknina dyfuzyjna

Warstwa drenująca

Folia kubełkowa

Ciąg pieszy

Ceresit BT 18 lub BT 21 
(2 warstwy)
Samoprzylepne  
membrany izolacyjne  
lub  
CP 48 XPRESS
Szybkoschnąca  
masa bitumiczna 
CP 44
Jednoskładnikowa  
masa bitumiczna 
CP 43 XPRESS
Dwuskładnikowa, elastyczna 
masa bitumiczna

Ceresit – System do izolacji dachów odwróconych
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Ceresit – System do izolacji dachów odwróconych Ceresit – System do izolacji dachów odwróconych – rysunki techniczne

Dach odwrócony to dach o takim układzie warstw, w którym 
bezpośrednio na konstrukcji ułożona jest warstwa hydroizolacji, 
a następnie izolacja termiczna i warstwa dociskowa w postaci żwiru 
lub ziemi z roślinnością. Takie rozwiązanie ogranicza bezpośrednie 
oddziaływanie warunków atmosferycznych, wydłużając żywotność 
warstwy hydroizolacyjnej.

Wahania temperatur w ciągu roku, częste przejścia przez „0”, 
jak również różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku 
powodują odkształcanie materiałów użytych jako warstwy dachu 
odwróconego. Materiały hydroizolacyjne Ceresit są elastyczne 
i jednocześnie odporne na korozję, przez co zachowują szczelność 
nawet po wielu latach.

Dach odwrócony

Coraz częściej spotykane rozwiązanie wykorzystania przestrzeni dachu 
jako terenu zielonego warunkuje używanie materiałów, które nie będą 
szkodliwe dla roślin. Mieszanka bitumiczno-kauczukowa, użyta do 
produkcji membrany Ceresit BT 18 lub BT 21 i mas bitumicznych Ceresit 
CP 48 XPRESS, CP 44 i CP 43 XPRESS, skomponowana jest na bazie 
bezrozpuszczalnikowej dyspersji wodnej, nieszkodliwej dla rozwoju zieleni.

DACHY ODWRÓCONE

Dachy zielone Ciągi piesze Trakty jezdne Tarasy nad 
pomieszczeniami

Dachy  
o nawierzchni 

żwirowej

UWAGA!

Przy izolowaniu powierzchni nad pomieszczeniami 
ogrzewanymi należy zawsze stosować dwie warstwy 
membrany Ceresit BT 18 lub BT 21.

Jednym z najtrudniejszych elementów w wykonywaniu hydroizolacji 
dachów odwróconych jest połączenie różnych układów warstw dachu.  
System Ceresit w znacznym stopniu ułatwia rozwiązanie tego 
problemu.

Połączenie dachu zielonego i odwrócone-
go – droga

Połączenie dachu zielonego i odwrócone-
go – ciąg pieszy

CERESIT
System do 
izolacji dachów 
odwróconych
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Ceresit – Przewodnik po produktach

•  Ceresit – System do kuchni i łazienek

•  Ceresit – System balkonowy

•  Ceresit – System tarasowy

•  Ceresit – System do izolacji fundamentów

•  Ceresit – System do izolacji dachów odwróconych

CERESIT –
Przewodnik 
po produktach
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Symbol Nazwa produktu Produkt Opis Zużycie Opakowanie

CT 17 Grunt głęboko 
penetrujący

• Wzmacnia powierzchniowo podłoże
• Zmniejsza nasiąkliwość podłoża
•  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• Paroprzepuszczalny

0,1–0,5 l/m² 
w zależności  
od równości  
i nasiąkliwości 
podłoża

kanister 
plastikowy  
2 l, 5 l i 10 l

CL 51
Powłoka 
przeciwwilgociowa 
„Express 1–K”

•  Idealna do pomieszczeń narażonych na zawilgocenie
• Kryjąca rysy w podłożu
• Układanie płytek po 4 godzinach
• Wodoszczelna i elastyczna

ok. 1,1 kg/m² 
dla dwóch warstw 
materiału

wiaderko 
plastikowe  
2 kg, 5 kg  
i 15 kg

CL 152 Taśma uszczelniająca

•  Uszczelnia dylatacje i odkształcalne spoiny w okładzinach z płytek
• Elastyczna i wytrzymała na rozciąganie
• Odporna na starzenie
• Odporna na alkalia

rolka  
10 m i 50 m

CM 11 PLUS
Zaprawa klejąca 
do gresu  
„Comfort Gres”

•  Do płytek gresowych i ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz 
• Na izolacje podpłytkowe
• Długi czas korekty
• Wodo- i mrozoodporna

2,0–4,8 kg/m²  
w zależności od 
wymiaru ząbków 
pacy i nierówności 
podłoża

worek 5 kg  
i 25 kg

CM 12

Uelastyczniona 
zaprawa klejąca 
do gresu, szczególnie 
polecana na podłogi 
„Elastic Gres”

• Do płytek gresowych
• Na ogrzewane podłogi i powłoki przeciwwilgociowe
•  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
•  Do stosowania w pomieszczeniach narażonych na działanie wody

1,4–3,1 kg/m²  
w zależności od 
wymiaru ząbków 
pacy i nierówności 
podłoża

worek 25 kg

CE 40 
AQUASTATIC

Fuga elastyczna, 
wodoodporna 
do spoin o szerokości 
do 8 mm

•  Potrójna Ochrona MicroProtect chroni przed grzybami i pleśnią
• Elastyczna – na ogrzewane podłogi
•  Efekt Aquastatic – odporna na wnikanie wody
• Idealnie gładka
• Wyjątkowo trwały kolor

0,4–0,7 kg/m² 
w zależności od 
wymiaru płytek 
i szerokości fug

wiaderko 
plastikowe  
2 kg i 5 kg

CS 25 
MICRO-
PROTECT

Silikon sanitarny

•  Zawiera substancje grzybobójcze
• Atest PZH na kontakt z wodą pitną
• Odporny na wodę i UV
•  Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
•  30 kolorów zgodnych z fugami Ceresit CE 40 i CE 43

6 x 6 mm, ok. 15 m

10 x 10 mm, ok. 
3 m

20 x 10 mm, 
ok. 1,5 m

kartusz 280 ml

Produkty używane alternatywnie

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące właściwości produktów, sposobu użycia, a także zużycia znajdziecie Państwo w kartach technicznych produktów Ceresit.

System kolorów fug i silikonów Ceresit
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CE 40 AQUASTATIC

CE 43 GRAND’ELIT 
CS 25 MICROPROTECT

CM 15
Elastyczna zaprawa 
klejąca do marmuru 
i mozaiki „Marble 
i Mosaic”

•  Zapobiega przebarwieniom marmuru, mozaiki oraz kamieni 
naturalnych

• Umożliwia dłuższy czas korekty
• Również do płytek gresowych
• Na ogrzewanie podłogowe
• Łatwa w stosowaniu
• Wodo- i mrozoodporna

1,7–4,1 kg/m²  
w zależności od 
wymiaru ząbków pacy 
i nierówności podłoża

worek 25 kg

CM 16 Elastyczna zaprawa 
klejąca „Flexible”

• Stabilna na powierzchniach pionowych
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Na balkony i tarasy
• Na ogrzewane podłogi

1,4–3,6 kg/m²  
w zależności od 
wymiaru ząbków pacy 
i nierówności podłoża

worek 25 kg

CM 17
Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca 
„Super Flexible”

•  Najwyższa przyczepność i elastyczność – klasa S1!
•  Odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach 

i ogrzewaniu podłogowym 
•  Do podłoży krytycznych (płyty g-k, płytka na płytkę, powłoki 

malarskie)
•  Zalecana również do płytek wielkoformatowych – pow. 1 m2

1,5–3,7 kg/m2  
w zależności 
od wymiaru zębów 
pacy i nierówności 
podłoża

torba 5 kg  
i worek 25 kg

CE 43 
GRAND’ELIT

Fuga elastyczna, 
wodoodporna

•  Odporna na zwiększone obciążenia chemiczne i mechaniczne
•  Na balkony, tarasy, ciągi komunikacyjne, korytarze, klatki schodowe, 

baseny
• Odporna na zabrudzenia, grzyby i pleśnie 
•  Odpowiednia do spoin o szer. do 20 mm

0,6–1,2 kg/m2  
w zależności 
od wymiaru płytek 
i szerokości spoin

worek 25 kg 
i wiaderko 
plastikowe 5 kg

Symbol Nazwa produktu Produkt Opis Zużycie Opakowanie

CR 90 
Crystaliser

Krystalizująca 
powłoka 
uszczelniająca

• Współpracuje z taśmą uszczelniającą
•  Samouszczelnia rysy do 0,4 mm poprzez efekt krystalizacji
• Tworzy powłokę od razu odporną na przenikanie wody
• Umożliwia układanie płytek po 3 dniach
•  Zapewnia odporność na negatywne i pozytywne parcie wody

3–8 kg/m2 
w zależności  
od grubości warstwy

worki 25 kg

CN 87 Szybkotwardniejąca 
masa posadzkowa

•  Szybko twardnieje – ruch pieszy już po 3 godz., wykonywanie 
posadzek po 24 godz.

• Wysoka wytrzymałość
• Grubość od 10 do 80 mm
• Łatwe stosowanie
• Mrozo- i wodoodporna

ok. 2,0 kg/m2 
na każdy mm 
grubości

worki 25 kg

CM 16 Elastyczna zaprawa 
klejąca „Flexible”

• Stabilna na powierzchniach pionowych
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Na balkony i tarasy
• Na ogrzewane podłogi

1,4–3,6 kg  
w zależności  
od grubości warstwy

worki 25 kg

CM 17
Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca 
„Super Flexible”

•  Najwyższa przyczepność i elastyczność – klasa S1!
•  Odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach 

i ogrzewaniu podłogowym 
•  Do podłoży krytycznych (płyty g-k, płytka na płytkę, powłoki 

malarskie)
•  Zalecana również do płytek wielkoformatowych  

– pow. 1 m2

1,5–3,7 kg/m2  
w zależności 
od wymiaru zębów 
pacy i nierówności 
podłoża

torba 5 kg  
i worek 25 kg

CM 22
Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca 
do klejenia płyt 
wielkoformatowych 

• Dedykowana do płytek bardzo dużego formatu 
• Wyrównuje podłoża do 20 mm 
• Na hydroizolacje wewnętrzne i zewnętrzne 
• Na balkony i tarasy 
• Pokrywa do 95% powierzchni płytki

3,7 kg/m2 worki 5 kg  
i 20 kg

CE 43 
GRAND’ELIT

Fuga elastyczna, 
wodoodporna

•  Odporna na zwiększone obciążenia chemiczne i mechaniczne
•  Na balkony, tarasy, ciągi komunikacyjne, korytarze, klatki 

schodowe, baseny
• Odporna na zabrudzenia, grzyby i pleśnie 
•  Odpowiednia do spoin o szer. do 20 mm

0,6–1,2 kg/m2 
w zależności od 
wymiaru płytek 
i szerokości spoin

worki 25 kg 
i wiaderka 
plastikowe 5 kg

CL 30
Profil okapowy 
prosty dla balkonów 
z posadzką 
ceramiczną

• Szczelność w strefach okapowych
• Skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
• Odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
• Prosty i szybki montaż
• Estetyczny wygląd

Profil CL 30  
– zbiorcze:  
4 szt. po 2 m  
w opakowaniach 
kartonowych

CL 152 Taśma uszczelniająca

•  Uszczelnia dylatacje i odkształcalne spoiny  
 w okładzinach z płytek

• Elastyczna i wytrzymała na rozciąganie
• Odporna na starzenie
• Odporna na alkalia

rolki 10 m  
i 50 m

CD 24
Szpachlówka do 
napraw betonu, do 
5 mm

• Niewielki skurcz
• Mrozo- i wodoodporna
•  Odporna na środki chemiczne stosowane  

do posypywania dróg (w tym sól)
• Wysoki opór karbonatyzacyjny
• Hydrofobowa

ok. 1,5 kg/m2/ 
1 mm grubości worki 25 kg

CD 25
Drobnoziarnista 
zaprawa do napraw 
betonu,  
od 5 do 30 mm

• Zbrojona włóknami
• Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Wysoki opór karbonatyzacyjny
• Do nakładania ręcznego i mechanicznego
• Do betonów o kl. powyżej C12/15

ok. 2,0 kg/m2/ 
1 mm grubości worki 25 kg

CD 26
Gruboziarnista 
zaprawa do napraw 
betonu,  
od 30 do 100 mm

• Zbrojona włóknami
• Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Wysoki opór karbonatyzacyjny
• Do nakładania ręcznego i mechanicznego
• Do betonów o kl. powyżej C12/15

ok. 2,0 kg/m2/ 
1 mm grubości worki 25 kg

CD 30

Jednoskładnikowa 
mineralna ochrona 
przed korozją  
i zaprawa 
kontaktowa „2 w 1”

• Zawiera inhibitor korozji
• Bardzo dobra przyczepność
• Modyfikowana polimerami

warstwa 
antykorozyjna: ok. 2 
kg/m2  
na 2 warstwy o 
łącznej grubości 
ok. 1 mm warstwa 
kontaktowa: ok. 1,5 
kg/m2

worki 25 kg

CS 29 Uszczelniacz 
poliuretanowy

•  Doskonała przyczepność do wielu materiałów (również wilgotnych)
• Wodoodporny
• Odporny na UV
• Trwale elastyczny nawet w niskich temperaturach
• Może być malowany

kartusz 300 ml, 
rękaw z folii 
aluminiowej  
600 ml

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące właściwości produktów, sposobu użycia, a także zużycia znajdziecie Państwo w kartach technicznych produktów Ceresit.

Ceresit – Przewodnik po produktach – System do kuchni i łazienek Ceresit – Przewodnik po produktach – System balkonowy



46 47

Symbol Nazwa produktu Produkt Opis Zużycie Opakowanie

CR 166
Elastyczna powłoka 
wodoszczelna, 
dwuskładnikowa

• Wodoszczelna
• Elastyczna
• Mostkuje rysy do ok. 1 mm
•  Stanowi ochronę antykorozyjną dla żelbetu

ok. 2,4–3,6 kg/
m2 zależnie od 
grubości powłoki

składnik A – 
worki 24 kg, 
składnik B – 
kanistry 8 l

BT 18

BT 21
Samoprzylepne 
membrany izolacyjne

• Samoprzylepne 
• Doskonała szczelność połączeń
• Do stosowania na zimno
•  BT 18: stosowanie w temp. +5°C do +30°C 

BT 21: stosowanie w temp. –5°C do +30°C
• Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia
•  Do stosowania na lekko wilgotne podłoża  

w połączeniu z BT 26
•  Możliwość stosowania na świeże betony  

(pon. 6% wilgotności)

BT 18:  
rolka 
20 m x 1 m

BT 21:  
rolka 
15 m x 1 m

BT 26 Asfaltowa emulsja 
anionowa AL

• Zwiększa przyczepność 
• Stosowanie od –5°C
• Szybko wysycha
• Słaby zapach

0,15–0,3 kg/
m2 w zależności 
od sposobu 
stosowania

pojemniki 
plastikowe 5 kg

CN 87 Szybkotwardniejąca 
masa posadzkowa

•  Szybko twardnieje – ruch pieszy już po 3 godz., 
wykonywanie posadzek po 24 godz.

• Wysoka wytrzymałość
• Grubość od 10 do 80 mm
• Mrozo- i wodoodporna

ok. 2,0 kg/m2 
na każdy mm 
grubości

worki 25 kg

CC 81 Emulsja kontaktowa

•  Zwiększa przyczepność
• Poprawia urabialność
• Zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
• Odporna na alkalia

obrzutka –  
0,125 l/m2

kanistry 
plastikowe 2 l, 
5 l i 10 l

CM 17
Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca 
„Super Flexible”

• Najwyższa przyczepność i elastyczność – klasa S1!
•  Odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, 

tarasach i ogrzewaniu podłogowym 
•  Do podłoży krytycznych (płyty g-k, płytka na płytkę, 

powłoki malarskie)
•  Zalecana również do płytek wielkoformatowych –  

pow. 1 m2

1,5–3,7 kg/m2 
w zależności od 
wymiaru zębów 
pacy i nierówności 
podłoża

torby 5 kg  
i worki 25 kg

CM 22
Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca 
do klejenia płyt 
wielkoformatowych 

• Dedykowany do płytek bardzo dużego formatu 
• Wyrównuje podłoża do 20 mm 
• Na hydroizolacje wewnętrzne i zewnętrzne 
• Na balkony i tarasy 
• Pokrywa do 95% powierzchni płytki

3,7 kg/m2 worki 5 kg 
i 20 kg

CE 43 
GRAND’ELIT

Fuga elastyczna, 
wodoodporna

•  Odporna na zwiększone obciążenia chemiczne 
i mechaniczne

•  Na balkony, tarasy, ciągi komunikacyjne, korytarze, klatki 
schodowe, baseny

• Odporna na zabrudzenia, grzyby i pleśnie 
•  Odpowiednia do spoin o szer. do 20 mm

0,6–1,2 kg/m2 
w zależności od 
wymiaru płytek 
i szerokości spoin

worki 25 kg 
i wiaderka 
plastikowe 5 kg

CL 152
Taśma uszczelniająca

•  Uszczelnia dylatacje i odkształcalne spoiny w okładzinach 
z płytek

• Elastyczna i wytrzymała na rozciąganie
• Nie ulega procesom starzenia
• Odporna na ozon i UV

rolki 10 m 
i 50 m

CS 29 Uszczelniacz 
poliuretanowy

•  Doskonała przyczepność do wielu materiałów  
(również wilgotnych)

• Wodoodporny
• Odporny na UV
• Trwale elastyczny nawet w niskich temperaturach
• Może być malowany

kartusz 300 ml, 
rękaw z folii 
aluminiowej  
600 ml

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące właściwości produktów, sposobu użycia, a także zużycia znajdziecie Państwo w kartach technicznych produktów Ceresit.

Symbol Nazwa produktu Produkt Opis Zużycie Opakowanie

CP 48 
XPRESS

Szybkoschnąca 
masa bitumiczna

•  Odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
• Możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu
• Skurcz ok. 9%
• Wodoszczelna
• Doskonała urabialność
• Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu
• Możliwość nakładania natryskowego

2,5–4,0 l/m2 w 
zależności od 
grubości powłoki

opakowania 
28 l zawierające 
obydwa 
składniki: 
– pojemniki 
plastikowe 
(składnik A 
płynny)  
– worki 
papierowe 
(składnik B 
w postaci 
proszku)

CP 44 Jednoskładnikowa 
masa bitumiczna

• Jednoskładnikowa
• Możliwość nakładania natryskowego
• Wodoszczelna
• Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu

2,5–4,5 l/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

30 l

CP 43 
XPRESS

Dwuskładnikowa, 
elastyczna masa 
bitumiczna

• Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu
• Odporna na drobny deszcz po ok. 2 godz.  
  w temperaturze +20°C
• Wodoszczelna
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Zbrojona włóknami
• Szybkoschnąca
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 

2,5–4,5 l/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

opakowania 28l  
zawierające 
obydwa 
składniki: 
– pojemniki 
plastikowe 
(składnik A 
płynny)  
– worki 
papierowe 
(składnik B 
w postaci 
proszku)

CP 41 Emulsja bitumiczna
• Zwiększa przyczepność
• Uszczelnia pory
• Nie zawiera rozpuszczalników

gruntowanie: 
0,125–0,2 kg/m2 
w zależności  
od nasiąkliwości 
podłoża

pojemniki 
plastikowe 
10 kg

CR 166
Elastyczna powłoka 
wodoszczelna, 
dwuskładnikowa

•  Wodoszczelna
• Elastyczna
• Maskuje rysy do ok. 1 mm
• Stanowi ochronę antykorozyjną dla żelbetu
• Nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem

2,4–3,6 kg/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

składnik A: 
worki 24 kg

składnik B:  
kanistry 8 l

CR 90 
Crystaliser

Krystalizująca 
powłoka 
uszczelniająca

• Współpracuje z taśmą uszczelniającą
•  Samouszczelnia rysy do 0,4 mm poprzez efekt 

krystalizacji
• Tworzy powłokę od razu odporną na przenikanie wody
• Umożliwia układanie płytek po 3 dniach
•  Zapewnia odporność na negatywne i pozytywne parcie 

wody
• Nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem

3,0–8,0 kg/m2 worki 25 kg

BT 18

BT 21
Samoprzylepne 
membrany izolacyjne

• Samoprzylepne 
• Doskonała szczelność połączeń
• Do stosowania na zimno
•  BT 18: stosowanie w temp. +5°C do +30°C 

BT 21: stosowanie w temp. –5°C do +30°C
•  Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia
•  Do stosowania na lekko wilgotne podłoża w połączeniu  

z BT 26
•  Możliwość stosowania na świeże betony  

(pon. 6% wilgotności)

BT 18:  
rolka 
20 m x 1 m

BT 21:  
rolka 
15 m x 1 m

BT 26 Asfaltowa emulsja 
anionowa AL

• Zwiększa przyczepność
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Stosowanie od –5°C
• Szybko wysycha
• Do stosowania na wilgotne i zimne podłoża

0,15–0,3 kg/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

pojemniki 
plastikowe 5 kg

Ceresit – Przewodnik po produktach – System tarasowy Ceresit – Przewodnik po produktach – System do izolacji fundamentów

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące właściwości produktów, sposobu użycia, a także zużycia znajdziecie Państwo w kartach technicznych produktów Ceresit.
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Symbol Nazwa produktu Produkt Opis Zużycie Opakowanie

BT 18

BT 21
Samoprzylepne 
membrany izolacyjne

• Samoprzylepne 
• Doskonała szczelność połączeń
• Do stosowania na zimno
•  BT 18: stosowanie w temp. +5°C do +30°C 

BT 21: stosowanie w temp. –5°C do +30°C
•  Wysoka odporność na uszkodzenia
•  Do stosowania na lekko wilgotne podłoża w połączeniu 

z BT 26

BT 18:  
rolka 
20 m x 1 m

BT 21:  
rolka 
15 m x 1 m

BT 26 Asfaltowa emulsja 
anionowa AL

• Zwiększa przyczepność
• Stosowanie do –5°C
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Szybko wysycha
• Słaby zapach

0,15–0,3 kg/m2 
w zależności 
od sposobu 
stosowania

pojemniki 
plastikowe 5 kg

CP 41 Emulsja bitumiczna
• Zwiększa przyczepność
• Uszczelnia pory
• Nie zawiera rozpuszczalników

gruntowanie: 
0,125–0,2 kg/m2 
w zależności od 
nasiąkliwości 
podłoża

pojemniki 
plastikowe 
10 kg

CP 43 
XPRESS

Dwuskładnikowa, 
elastyczna masa 
bitumiczna

• Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu
• Odporna na drobny deszcz po ok. 2 godz.  
  w temperaturze +20°C
• Wodoszczelna
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Zbrojona włóknami
• Szybkoschnąca
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

2,5–4,5 l/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

opakowania 
28 kg 
zawierające 
obydwa 
składniki: 
– pojemniki 
plastikowe 
(składnik A 
płynny) 
– worki 
papierowe 
(składnik B 
w postaci 
proszku)

CP 44 Jednoskładnikowa 
masa bitumiczna

• Jednoskładnikowa
• Możliwość nakładania natryskowego
• Wodoszczelna
• Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu

2,5–4,5 l/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

pojemniki 
plastikowe 30 l

CP 48 
XPRESS

Szybkoschnąca  
masa bitumiczna

• Odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
• Możliwość zasypania gruntem po ok. 1 dniu
• Skurcz ok. 9%
• Wodoszczelna
• Doskonała urabialność
• Elastyczna i kryjąca rysy w podłożu
• Możliwość nakładania natryskowego

2,5–4,0 l/m2 
w zależności od 
grubości powłoki

opakowania 
28 l zawierające 
obydwa 
składniki: 
– pojemniki 
plastikowe 
(składnik A 
płynny) 
– worki 
papierowe 
(składnik B 
w postaci 
proszku)

CN 87 Szybkotwardniejąca 
masa posadzkowa

•  Szybko twardnieje – ruch pieszy już po 3 godz., 
wykonywanie posadzek po 24 godz.

• Wysoka wytrzymałość
• Grubość od 10 do 80 mm
• Mrozo- i wodoodporna

ok. 2,0 kg/m2 
na każdy mm 
grubości

worki 25 kg

CC 81 Emulsja kontaktowa

•  Zwiększa przyczepność
• Poprawia urabialność
• Zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
• Odporna na alkalia

obrzutka –  
0,125 l/m2

kanistry 
plastikowe 2 l, 
5 l i 10 l

Wszystkie szczegółowe dane dotyczące właściwości produktów, sposobu użycia, a także zużycia znajdziecie Państwo w kartach technicznych produktów Ceresit.

Ceresit – Przewodnik po produktach – System do izolacji dachów odwróconych
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Fugi i silikony Ceresit MicroProtect  
Potrójna ochrona przed grzybami i pleśnią

Łatwa aplikacja  
i profilowanie

Optymalna ochrona 
przed wykwitami  
i przebarwieniami

Aktywne zbrojenie  
włóknami

2013CX 10 uniwersalny klej PU 
Proste, szybkie, wygodne klejenie!

• szybki i łatwy w użyciu
• niskoprężny
• wysoce wydajny
• wielozadaniowy



Chcesz uzyskać poradę: zadzwoń na infolinię! 
Numer: 800 120 241

Henkel Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa 
 
www.ceresit.pl

Własność firmy HENKEL Sp. z o.o.


