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Doświadczenie
Ponad 20-letnie doświadczenie w stosowaniu i produkcji 
systemów ociepleń Ceresit w 23 fabrykach Henkel w Europie 
jak i poza nią.

Silna pozycja
Ponad 25 mln m2 systemów ociepleń Ceresit zostaje zastosowana 
rocznie na elewacjach na całym świecie.

Jakość
Rozszerzone testy produktów i systemów w certyfikowanych 
laboratoriach i komorach klimatycznych, by potwierdzić ich 
funkcjonalność i niezawodność w najbardziej wymagających 
warunkach.

Poświadczenie
Udzielenie Europejskiej Oceny Technicznej (ETA) po spełnieniu 
przez wszystkie systemy Ceresit wymogów ETAG 004.

Dlaczego warto zastosować systemy ociepleń Ceresit?

Innowacje
Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii Budowlanych 
Ceresit przyczynia się do ciągłego rozwoju i udoskonalania 
produktów i systemów. Wszystko po to, by zapewnić ich 
funkcjonalność, wytrzymałość, łatwość w zastosowaniu oraz modne 
rozwiązania.

Wiedza techniczna
Tysiące wyszkolonych na szkoleniach Ceresit wykonawców i doradcy 
techniczni udzielający pomocy na każdym etapie zastosowania 
ociepleń na obiektach.

Kolory i projekty 
Setki kolorów i struktur łatwo dostępnych w szerokiej ofercie 
odcieni tynków i farb elewacyjnych.

Ekorozwój
Ciągłe udoskonalenia w ochronie środowiska, bezpieczeństwie 
i ochronie zdrowia z systemami zarzadzania SHEQ i z certyfikatami 
takimi jak ISO9001, EMAS/ISO14001 czy EPD (Ekologiczna 
Deklaracja Produktu). Wspomaganie orientacji na budynki 
ekologiczne informacją o wpływie produktów na ich ekologiczny 
cykl życia.

1. Mocowanie 

3. Warstwa zbrojona

5. Tynk

6. Powłoka malarska

4. Preparat gruntujący

2. Materiał izolacyjny 

Schemat Systemu Ociepleń Ceresit Ceretherm

WPROWADZENIE

Obniżenie kosztów energetycznych
W nieocieplonych domach do 40% ciepła ucieka przez ściany.  
Systemy ociepleń znacząco redukują straty ciepła, przyczyniając 
się do obniżenia ogólnych kosztów ocieplenia i zużycia 
energii o 30-40%.

Ciesz się ciepłem
Ocieplanie domu pomaga utrzymać wyższe temperatury 
we wnętrzach w miesiącach jesiennych i zimowych. Ściany 
także są cieplejsze, przyczyniając się do ogólnego odczucia 
komfortu.

Żyj wygodnie
System ociepleń działa na Twoją korzyść nie tylko w okresie 
zimnych pór roku, ale także w czasie gorącego lata. Dzięki 
ocieplaniu, temperatura w Twoim domu zawsze pozostanie 
komfortowa i zrównoważona. 

Chroń środowisko
Nawet do 35% światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi 
z ocieplania budynków bez izolacji. Przez obniżenie potrzeb 
ocieplania, możemy zmniejszyć emisje CO2, jak i pyłu, 
co pozwoli nam wdychać czystsze powietrze oraz zwalczać 
smog.

Dlaczego warto ocieplać budynki?

Podnieś wartość rynkową swojego domu
Termicznie izolowane budynki wyróżniają się niskim użyciem 
energii, gwarantowanym przez ich paszport energetyczny. 
W ten oto sposób, dzięki zastosowaniu jednego z systemów 
ociepleń możesz podnieść wartość rynkową swojego domu.

Ciesz się atrakcyjną i modną elewacją
System ocieplenia przyczynia się do atrakcyjnego wyglądu Twojej 
elewacji. Dzięki bogatemu wyborowi kolorów i faktur tynków 
i farb, możesz wykończyć swój dom w pożądanym stylu.

Zabezpiecz swoją elewację
Wykończeniowe warstwy systemu ociepleń są wysoko odporne 
na wiele różnych czynników. Zastosowanie systemu ociepleń 
ścian chroni Twoją fasadę przed warunkami pogodowymi 
(deszczem, wilgocią, gradem czy skrajnymi temperaturami), 
zanieczyszczeniem biologicznym czy też uszkodzeniami 
mechanicznymi i brudem.

Łatwy wybór i zastosowanie
Systemy ociepleń mogą być stosowane na większość nowych, jak 
i już istniejących domów, bez względu na ich wielkość i rodzaj. 
Dzięki ich lekkim składnikom i nieskomplikowanym instrukcjom 
obsługi, systemy są łatwe i szybkie w użyciu.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT CERETHERM

AERO WOOL EXPRESS IMPACTUM

Najbardziej 
paroprzepuszczalna 

i ogniotrwała izolacja

Szybka, wygodna 
i lekka izolacja

Ekstremalna 
ochrona

Najwyższa odporność 
na uderzenia

Ogniotrwała izolacja
Szybki i łatwy 
w zastosowaniu system 
ociepleń

Wysoce elastyczny 
i odporny na pęknięcia 
system ociepleń

Wysoka 
paroprzepuszczalność 
elewacji

Paroprzepuszczalna 
elewacja o zwiększonej
odporności na nasiąkanie
i wilgoć

Elewacja wysoce odporna 
na nasiąkanie

Zaawansowany system 
ociepleń

Wysoce zaawansowany 
system ociepleń

Wysoce zaawansowany 
system ociepleń

PODSUMOWANIE SYSTEMÓW SPECJALISTYCZNYCH

    

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT CERETHERM

POPULAR AQUASTATIC SELF CLEAN

Sprawdzony 
i godny zaufania 
system ociepleń

Ociepla i chroni 
fasadę przed efektami 

działania wody i wilgoci

Czysta i sucha 
elewacja!

Efekt samoczyszczenia 
– czysta i sucha elewacja 
na dłużej

Paroprzepuszczalna 
elewacja o zwiększonej
odporności na nasiąkanie
i wilgoć

Paroprzepuszczalna 
elewacja o zwiększonej 
odporności na nasiąkanie 
i wilgoć

Niezawodny system ociepleń Zaawansowany 
system ociepleń

Zaawansowany system 
ociepleń
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PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH SYSTEMÓW

 

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J

AeroPro
TECHNOLOGY
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Cechy systemu:
· odporność na absorpcję wody i brudu
· paroprzepuszczalność i hydrofobowość
· odporność na zanieczyszczenia biologiczne jak pleśnie i glony
· elastyczność i trwałość
· odporność na naprężenia termiczne i pęknięcia
· doskonałe parametry aplikacyjne
· certyfikaty: ETA Ceresit Ceretherm Classic, 
  ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic 

Polecany:
do budynków, gdzie bardziej zaawansowany system ociepleń 
poradzi sobie lepiej z efektami działania wody i wilgoci.

Cechy systemu:
· niezawodny system izolacji
· odporność na trudne warunki pogodowe i uderzenia
· ekonomiczne rozwiązanie
· odporność na zanieczyszczenia biologiczne, jak pleśnie i glony 
· certyfikat: ETA Ceresit Ceretherm Popular

Polecany:
do budynków, w których najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
sprawdzonego oraz ekonomicznego systemu ociepleń. 

* Alternatywne tynki i farby Ceresit: Mineralny, Silikatowo-silikonowy, Silikonowy, 
   Silikatowy, Elastomerowy

SYSTEM POPULAR
MOCOWANIE ZS

MATERIAŁ IZOLACYJNY Płyty styropianowe

WARSTWA ZBROJONA ZU i siatka z włókna szklanego CT 325

PREPARAT GRUNTUJĄCY Preparat gruntujący CT 16

TYNK* Tynk akrylowy CT 60, CT 63, CT 64 Acrylic Elastic / 
Tynk mineralny CT 137 Mineral Dry

POWŁOKA MALARSKA* Farba akrylowa CT42 Acrylic Elastic

Palety kolorów i wykończeń Palety kolorów i wykończeń

SYSTEM POPULAR 
Sprawdzony i godny zaufania system ociepleń

GŁÓWNE SYSTEMY 

SYSTEM AQUASTATIC
MOCOWANIE Zaprawa klejąca CT 83 Strong Fix Zaprawa klejąca CT 180 MW Strong Fix 

MATERIAL IZOLACYJNY Płyty styropianowe Wełna mineralna

WARSTWA ZBROJONA Zaprawa klejąco-szpachlowa CT 85 Flex 
i siatka z włókna szklanego CT 325

Zaprawa klejąco-szpachlowa CT 190 MW 
i siatka z włókna szklanego CT 325

PREPARAT GRUNTUJĄCY Preparat gruntujący CT 16 Preparat gruntujący CT 16

TYNK Tynk silikatowo-silikonowy 
CT 174, CT 175 Aquastatic

Tynk silikatowo-silikonowy 
CT 174, CT 175 Aquastatic

POWŁOKA MALARSKA Farba silikonowa CT 48 Self Clean
Farba nanosilikonowa 
CT 49 Nano Silicone Reno

Farba silikonowa CT 48 Self Clean
Farba nanosilikonowa 
CT 49 Nano Silicone Reno

SYSTEM AQUASTATIC 
Ociepla i chroni fasadę przed efektami działania wody i wilgoci

GŁÓWNE SYSTEMY 
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SYSTEM SELF CLEAN
MOCOWANIE Zaprawa klejąca CT 83 Strong Fix Zaprawa klejąca CT 180 MW Strong Fix

MATERIAŁ IZOLACYJNY Płyty styropianowe Wełna mineralna

WARSTWA ZBROJONA Zaprawa klejąco-szpachlowa CT 85 Flex 
i siatka z włókna szklanego CT 325

Zaprawa klejąco-szpachlowa CT 190 MW 
i siatka z włókna szklanego CT 325

PREPARAT GRUNTUJĄCY Preparat gruntujący CT 16 Preparat gruntujący CT 16

TYNK Tynk silikonowy CT 74, CT 75 Self Clean Tynk silikonowy CT 74, CT 75 Self Clean

POWŁOKA MALARSKA
Farba silikonowa CT 48 Self Clean
Farba nanosilikonowa 
CT 49 Nano Silicone Reno

Farba silikonowa CT 48 Self Clean 
Farba nanosilikonowa 
CT 49 Nano Silicone Reno

Każda elewacja jest narażona na działanie wielu niekorzystnych 
czynników. Pył, brud, sadza, zanieczyszczenia przemysłowe i 
drogowe, deszcz i wiatr wpływają na wygląd elewacji i mogą 
zwiększać przyczepność brudu oraz przyspieszać wzrost 
glonów i grzybów. Te czynniki mogą również powodować 
przebarwienia elewacji i stopniową korozję głębszych warstw 
systemu ociepleń.

Doskonała dyfuzja pary wodnej  
Gęsta struktura tynku zapewnia wodoodporność, a jednocześnie 
charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością. Wszelka 
wilgoć pozostała po intensywnych opadach deszczu jest łatwo 
odprowadzana na zewnątrz.

Szybkie wysychanie  
Dzięki podwójnemu mechanizmowi powierzchnia tynku wysycha 
bardzo szybko i jest odporna na gromadzenie się wilgoci.

Działanie hydrofobowe  
Kropelki wody nie wnikają w strukturę tynku, lecz zachowują 
swój kulisty kształt i spływają po elewacji.

W celu uniknięcia tych problemów, skład tynków i farb 
silikonowych i silikatowo-silikonowych Ceresit został 
wzbogacony technologią Double Dry opartą 
na podwójnym mechanizmie ochronnym:
1)  tynki i farby są hydrofobowe i ekstremalnie odporne 

na absorpcję wody
2)  wysychają znacznie szybciej dzięki znakomitej 

paroprzepuszczalności.
W ten oto sposób powierzchnia tynków i farb wysycha bardzo 
szybko i jest odporna na gromadzenie się wilgoci.Technologia Double Dry:

Cechy systemu:
· efekt samoczyszczenia 
· odporność na zabrudzenia i nasiąkanie
· paroprzepuszczalność i hydrofobowość
· odporność na agresywne zanieczyszczenia
·  wysoka odporność na zanieczyszczenia biologiczne 
jak pleśnie i glony

· doskonała elastyczność i odporność na pęknięcia
· odporność na naprężenia termiczne i pęknięcia
· doskonałe parametry aplikacyjne
· certyfikaty: ETA Ceresit Ceretherm Classic, 
  ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic 
 

Polecany: 
do budynków, gdzie potrzeba bardziej zaawansowanego systemu ociepleń 
odpornego na wodę i brud oraz utrzymującego czystą i suchą elewację na dłużej.

SYSTEM SELF CLEAN 
Czysta i sucha elewacja!

TECHNOLOGIA DOUBLE DRY
Podwójna ochrona elewacji

Palety kolorów i wykończeń

GŁÓWNE SYSTEMY 

Najwyższa odporność na działanie wody.  
Powierzchnia i wewnętrzna struktura tynku są dobrze 
zabezpieczone przed wchłanianiem wody. 
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FORMUŁA BIOPROTECT
Ochrona przed korozją biologiczną

Skażenie biologiczne
Fasada wykończona przy użyciu niechronionego tynku 
narażona jest na rozwój grzybów, alg oraz pleśni. Przy 
odpowiednich warunkach rozwoju mikroorganizmy obecne 

Każdy składnik systemu ociepleń wykonuje określone zadanie. 
Głównym celem warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
oraz zaprawy klejąco-szpachlowej jest ochrona izolacji, 
stworzenie podłoża dla końcowej warstwy oraz zapewnienie 
trwałości systemu ociepleń. Tylko w ten sposób budynek może 
być odpowiednio ocieplony a jego estetyka zachowana.

w środowisku atakują fasadę. Skażenie biologiczne negatywnie 
wpływa na wygląd budynku, a także  podnosi ryzyko 
uszkodzenia fasady. 

Nowa technologia Fibre Force stosowana w zaprawie klejąco-
szpachlowej pozwala na stworzenie warstwy zbrojonej 
z zaawansowanymi właściwościami, takimi jak wysoka 
elastyczność i odporność na pęknięcia. Ponadto, zaprawy 
wzmocnione technologią Fibre Force tworzą synergiczne 
połaczenie z tynkami Ceresit wzbogaconymi w technologię 
Double Dry tworząc bardziej elastyczne, odporne na warunki 
pogodowe oraz trwalsze systemy ociepleń.

Efektywna ochrona
Zawarta w tynkach oraz farbach Colours of Nature 
formuła BioProtect chroni fasadę budynku przed rozwojem 
mikroorganizmów oraz przed ich niekorzystnym wpływem. 
Substancje czynne, zamknięte w specjalnych mikrokapsułkach, 
są przy tym odporne na wymywanie, co pozwala na stopniowe 
uwalnianie substancji aktywnej oraz efektywną ochronę nawet 
w zmieniających się warunkach pogodowych. Co więcej, 
uwalnianie substancji czynnych zachodzi w sposób 

Niezabezpieczony tynk zanieczyszczony biologicznie.
Brudna i nieestetyczna elewacja.

Tynk Ceresit z formułą BioProtect.
Trwała i estetyczna fasada.
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stancjami czynnymi obecne w tynkach i farbach 

Długotrwała ochrona

kontrolowany, zapewniając skuteczną ochronę przez długi 
czas. Proces ten jest w pełni bezpieczny dla środowiska, 
co oznacza, że produkty z formułą BioProtect można stosować 
bez ryzyka zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych. 
Potwierdza to pozytywna opinia i zezwolenie Ministra Zdrowia. 
Proces uwalniania  substancji aktywnych jest w pełni bezpieczny 
dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.  

Zaprawy klejąco-szpachlowe Ceresit 
z technologią Fibre Force zapewniają:

- wzmocnioną strukturę

- wysoką odporność na uderzenia i pęknięcia

- doskonałą elastyczność 

- doskonale parametry aplikacyjne

- trwały i odporny system ociepleń ETICS

Technologia Fibre Force:
Synergiczne połączenie włókien mineralnych i naturalnych 
stosowanych w zaprawach klejąco-szpachlowych zapewnia 
dodatkowe wzmocnienie sztywnej struktury zaprawy. 
Narażona na oddziaływanie trudnych warunków pogodowych, 
wzmocniona struktura zaprawy jest bardziej elastyczna i mniej 
podatna na naprężenia termiczne. Zaprawa wzmocniona 
włóknami jest trwała i odporna na uderzenia.

Zaprawa klejąco – szpachlowa wzmocniona tą unikalną 
kombinacją włókien tworzy specyficzną trójwymiarową strukturę, 
która zapobiega tworzeniu się pęknięć i mikro zadrapań 
oraz kompensuje naprężenia spowodowane czynnikami 
zewnętrznymi takimi jak duże wahania temperatury. Dodatkowo, 
włókna poprawiają zachowanie zaprawy po pękaniu, wiążąc 
mechanicznie materiał, na którym pojawiły się mikropęknięcia 
i uniemożliwiając powstawanie dalszych pęknięć.

Wyjątkowa kombinacja włókien zatrzymujących mikropęknięcia.

Zaprawa wzbogacona o włókna Fibre Force

Systemy ociepleń z zaprawą klejąco-szpachlową wzmocnioną 
unikalną kombinacją włókien Fibre Force.

TECHNOLOGIA FIBRE FORCE
Silne i elastyczne zaprawy klejąco-szpachlowe
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SYSTEM AERO WOOL
MOCOWANIE Zaprawa klejąca CT 180 MW Strong Fix

MATERIAŁ IZOLACYJNY Wełna mineralna

WARSTWA ZBROJONA Zaprawa klejąco-szpachlowa CT 190 MW Flex i siatka z włókna szklanego CT 325

PREPARAT GRUNTUJĄCY Preparat gruntujący CT 15

TYNK* Tynki silikatowe CT 72, CT 73 Silicate Aero

POWŁOKA MALARSKA Farba silikatowa CT 54 Silicate Aero

Cechy systemu:
· wyjątkowa przepuszczalność powietrza
· bardzo wysoka paroprzepuszczalność
· wysoka odporność na ogień – klasa  A2-s1,d0
·  odporność na zanieczyszczenia biologiczne takie jak 
pleśnie i glony

· niska nasiąkliwość
· elastyczność i trwałość
· doskonałe parametry aplikacyjne
· certyfikaty: ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic
 

Szczególnie polecany: 
do wysokich budynków oraz tych wymagających wysokiej odporności 
na ogień (budynki publiczne) oraz do budynków usytuowanych blisko 
parków, lasów i wilgotnych obszarów, narażonych na wysokie ryzyko 
zanieczyszczenia biologicznego takiego jak pleśnie i glony.

SYSTEM AERO WOOL 
Najbardziej paroprzepuszczalna i ogniotrwała izolacja

AeroPro
TECHNOLOGY

*  Alternatywnie tynki Ceresit: tynki mineralne CT35, CT 137, silikonowe CT 74, CT 75 
oraz silikatowo-silikonowe CT 174, CT 175 z preparatem gruntującym CT 16

SYSTEM EXPRESS
MOCOWANIE Klej poliuretanowy CT 84 Express

MATERIAŁ IZOLACYJNY Płyty styropianowe

WARSTWA ZBROJONA* Zaprawa klejąco-szpachlowa CT 87 White Flexible 
i siatka z włókna szklanego CT 325

PREPARAT GRUNTUJĄCY -

TYNKI** Tynki silikatowo-silikonowe CT 174, CT 175 Aquastatic

POWŁOKA MALARSKA** Farba silikonowa CT 48 Self Clean

Cechy systemu:
·  bardzo szybka aplikacja, skracająca czas 
o 5 dni w porównaniu z tradycyjnymi systemami

·  wyjątkowa lekkość – do 50% lżejszy na m2 
od tradycyjnych systemów

· wygoda – mniej materiału, mniej etapów aplikacji
· najwyższa wydajność na m2

·  rozszerzone warunki aplikacji od 0°C do 40°C 
dla płyt styropianowych

· niska nasiąkliwość i wysoka paroprzepuszczalność
· odporność na zakażenia biologiczne takie jak pleśnie i glony
· wysoka trwałość i elastyczność
· doskonałe parametry aplikacyjne
· certyfikaty: ETA Ceresit Ceretherm Premium

Szczególnie polecany: 
do budynków wymagających szybkiej instalacji systemu ociepleń; budynków 
wymagających najniższej wagi na m2; starych elewacji wymagających 
renowacji (system ociepleń na system ociepleń).

*   Alternatywnie można użyć zapraw klejąco-szpachlowych CT 85, ZU objętych certyfikatami: 
ETA Ceresit Ceretherm Classic i ETA Ceresit Ceretherm Popular; 
w tym przypadku należy zastosować preparaty gruntujące CT 16/CT 15

**  Alternatywne tynki i farby Ceresit: Mineralne, Akrylowe, Silikonowe, Silikatowe, Elastomerowe

SYSTEM EXPRESS 
Szybka, wygodna i lekka izolacja

SYSTEMY SPECJALISTYCZNE SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Palety kolorów i wykończeń Palety kolorów i wykończeń
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*   Alternatywnie można użyć: ZS, ZU, CT 80 lub CT 85
**  Alternatywne tynki i farby Ceresit: akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe, silikatowe

SYSTEM IMPACTUM
MOCOWANIE* Zaprawa klejąca CT 83 Strong Fix

MATERIAŁ IZOLACYJNY Płyty styropianowe

WARSTWA ZBROJONA Masa szpachlowa CT 100 Impactum 
i siatki z włókna szklanego CT 325 i CT 327

PREPARAT GRUNTUJĄCY -

TYNK** Tynk elastomerowy CT 79 Elastomeric Impactum

POWŁOKA MALARSKA** Farba elastomerowa CT 55 Elastomeric Impactum

Palety kolorów i wykończeń

SYSTEM IMPACTUM 
Ekstremalna ochrona

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J

Cechy systemu:
·  ekstremalna odporność na uderzenia o sile nawet 
powyżej 100 J - klasa I przekroczona 10-ciokrotnie

· wysoka odporność na grad
· największa elastyczność
· ekstremalna odporność na naprężenia termiczne i pęknięcia
· bogata gama kolorów, włączając bardzo ciemne 
  i intensywne kolory (HBW ≥5%)
· ekstremalna odporność na wnikanie wody 
· wyjątkowa wydajność i trwałość 
· doskonałe parametry aplikacyjne
· certyfikat ETA Ceresit Ceretherm Impactum
 
Szczególnie polecany: 
do budynków narażonych na uszkodzenia mechaniczne (blisko szkół, placów 
zabaw, obiektów sportowych); we wszystkich przypadkach, gdzie trwałość 
systemu i elewacji jest głównym kryterium w wyborze systemu ociepleń; 
do fasad o ciemnych, głębokich kolorach.

SYSTEM IMPACTUM
Ekstremalnie wytrzymały system ociepleń

Ekstremalna elastyczność i odporność na zmieniające 
się warunki pogodowe

Skrajne i gwałtownie zmieniające się warunki termiczno-
wilgotnościowe oraz silne promieniowanie UV nie wpływają 
na wydajność systemu ani wygląd elewacji. Wysoka elastyczność 
systemu pozwala na relaksacje naprężeń wewnętrznych powstałych 
na skutek pracy termicznej powłok oraz statyki budowli. Dodatkowo 
właściwości te pozwalają na aplikację ciemnych i intensywnych 
kolorów na fasadę budynku. 

Ekstremalna odporność na uderzenia o sile ponad 100 J i perforację 

Uderzenie w powierzchnię z energią kinetyczną 100 J, 
porównywalne do energii piłki nożnej lecącej z prędkością ponad 
90 km/h, pozostawia system w nienaruszonym stanie. Uderzanie 
w elewację ostrym przedmiotem również nie narusza ciągłości 
powłok. Ta ekstremalna odporność sprawia, że nieuważne zabawy 
dzieci, a nawet akty wandalizmu nie spowodują uszkodzenia 
powierzchni elewacji czy całego systemu. 

Ekstremalna odporność na grad

System Ceresit Impactum wykazuje wysoką odporność 
na niszczące działanie gradu. Według badań przeprowadzonych 
w warunkach symulujących naturalny grad nasz system jest 
odporny nawet na grad uderzający z prędkością ok. 130 km/h 
(EN 13583:2012). 
Odporność na grad jest oceniana na podstawie systemu HIR 
(Hail Impact Resistance - Odporność Na Uderzenie Gradu).
Klasyfikacja określa energię przy której elewacja pozostaje 
nie uszkodzona. System Ceresit Impactum przekracza klasę 
HW 5 - najwyższą klasę odporności na grad.

Idealny dla fasad o ciemnych i intensywnych kolorach

Wybierając kolor elewacji należy wziąć pod uwagę indeks 
HBW (współczynnik odbicia światła), który to definiuje stopień 
odbicia światła przez daną barwę. Im niższy indeks, tym większa 
absorpcja światła, która podnosi ryzyko naprężeń termicznych. 
W systemach ociepleń najczęściej rekomenduje się kolory z indeksem 
powyżej 25%. Dzięki swojej zdolności kompensowania naprężeń 
termicznych, odporności na działanie promieni UV i przebarwienia, 
system Impactum oferuje szeroką gamę palet kolorystycznych. Tynk 
elastomerowy CT 79 Impactum może być oferowany w bardzo 
ciemnych i intensywnych kolorach z indeksem HBW ≥5%.

Ekstremalna odporność na wnikanie wody oraz porażenie 
biologiczne

Niska absorpcja wody to kolejna istotna cecha systemu. 
Po intensywnych opadach deszczu fasada wysycha wyjątkowo 
szybko, nie dopuszczając do gromadzenia się wilgoci. W ten 
oto sposób minimalizowane jest ryzyko rozwarstwienia powłok 
układu ociepleniowego. Nie dochodzi także do porażenia 
biologicznego (pleśń, algi) czy wystąpienia nieestetycznych 
przebarwień na powierzchni fasady.

Wysoka odporność na brud – efekt „samoczyszczenia” 

Dzięki wysokiej hydrofobowości systemu i gładkiej, szczelnej 
strukturze tynku, krople deszczu tworzą na powierzchni elewacji 
rodzaj „perełek”, które to następnie spływają z nawierzchni, 
zabierając ze sobą cząsteczki brudu, pozostawiając za sobą 
czystą fasadę.

Wyjątkowa elastyczność systemu Ceresit Impactum

Test uderzenia powierzchni

SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT CERETHERM ETICS

AERO WOOL EXPRESS IMPACTUM
Najbardziej paroprzepuszczalna 

i ogniotrwała izolacja
Szybka, wygodna 

i lekka izolacja Ekstremalna ochrona

· Wyjątkowa przepuszczalność 
  powietrza
· Bardzo wysoka paroprzepuszczalność
· Najwyższa ognioodporność
· Odporność na zanieczyszczenia 
  biologiczne takie jak pleśnie i glony
· Elastyczność i trwałość

· Bardzo szybka aplikacja
· Wyjątkowa lekkość 
· Wygoda 
· Najwyższa wydajność 
· Wysoka trwałość i elastyczność
· Doskonała aplikacja

· Ekstremalna odporność na uderzenia 
  o sile nawet powyżej 100 J
· Największa elastyczność
· Ekstremalna odporność 
  na naprężenia termiczne i pęknięcia
· Bogata gama kolorów
·  Ekstremalna odporność na wnikanie wody
·  Wyjątkowa wydajność i trwałość

Silikatowy AERO Silikatowo-silikonowy Aquastatic Elastomerowy Impactum

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT CERETHERM ETICS

POPULAR AQUASTATIC SELF CLEAN

Sprawdzony i godny zaufania 
system ociepleń

Ociepla i chroni fasadę 
przed efektami działania wody 

i wilgoci

Czysta i sucha 
elewacja!

·  Niezawodny system ociepleń
·  Odporny na warunki pogodowe 
i uderzenia

· Ekonomiczne rozwiązanie

·  Odporny na wnikanie wody 
i brudu

·  Doskonała paroprzepuszczalność 
i hydrofobowość

· Elastyczność i trwałość
·  Odporny na naprężenia 
termiczne oraz pęknięcia

· Doskonały efekt samoczyszczenia
·  Wysoka odporność 
na zabrudzenia

·  Doskonała paroprzepuszczalność
·  Najwyższa odporność na nasiąkanie 
·  Wysoka odporność na trudne 
warunki pogodowe
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Akrylowy Acrylic Elastic Silikatowo-silikonowy Aquastatic Silikonowy Self Clean

 

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J

AeroPro
TECHNOLOGY

CECHY SYSTEMÓW SPECJALISTYCZNYCH

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA •• ••• ••••

OGNIOODPORNOŚĆ* A2-s1, d0 B-s1, d0; B-s2, d0 B-s2, d0

ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA • •• •••
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI 
POGODOWE •• ••• ••••

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ* •••• •• •
ODPORNOŚĆ 
NA NASIĄKANIE •• •• ••••

OPCJE KOLORÓW**** HBW ≥ 25% HBW ≥ 18% HBW ≥ 5%

SZYBKOŚĆ I WYGODA APLIKACJI •• •••• •••

PALETY KOLORÓW 
I WYKOŃCZEŃ

Colours of Nature,
CoN Architects  

Colour System**,  
Mosaics of the World***,  

VISAGE***

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World,  
VISAGE

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,

Intense,
Mosaics of the World 

* w zależności od zaprawy, materiału izolującego i tynku.
*** ograniczenia w systemach opartych na wełnie mineralnej.

**** w zależności od tynku i zaprawy.

* w zależności od zaprawy, materiału izolującego i tynku.
** niektóre kolory nie są dostępne.

*** ograniczenia w systemach opartych 
       na wełnie mineralnej

**** w zależności od tynku i zaprawy

CECHY GŁÓWNYCH SYSTEMÓW

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA • •• •••
OGNIOODPORNOŚĆ* B-s1, d0; B-s2, d0 B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0 B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0

ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA • •• •••
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI 
POGODOWE • •• •••

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ* • ••/••• ••/•••
ODPORNOŚĆ 
NA NASIĄKANIE • •• •••

OPCJE KOLORÓW**** HBW ≥ 25% HBW ≥ 18% HBW ≥ 18%

SZYBKOŚĆ I WYGODA APLIKACJI • •• ••

PALETY KOLORÓW 
I WYKOŃCZEŃ

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  
Mosaics of the 
World, VISAGE

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World***,  
VISAGE***

Colours of Nature,
CoN Architects  
Colour System,  

Mosaics of the World***,  
VISAGE***

• 
dobry

••• 
wysoki

•• 
bardzo dobry

•••• 
najwyższy

• 
dobry

••• 
wysoki

•• 
bardzo dobry

•••• 
najwyższy



20  | |  21

Zainspiruj się pięknymi barwami linii Water, Sand, Earth 
lub Forest i wybierz niepowtarzalny kolor dla Twojego domu 
marzeń. Paleta Colours of Nature zawiera 35 linii, każda 
składająca się z 6-ciu odcieni, razem tworząc 211 inspirujących 
i nowoczesnych tonów dla każdej nowej lub restaurowanej 
elewacji. Ten zaawansowany koncept kolorów może być 
stosowany wraz z każdym tynkiem lub farbą Ceresit. 

By wspomóc proces projektowania elewacji, Ceresit oferuje 
specjalne narzędzie Facade Designer, które to pomoże Ci 
zobrazować fasadę Twojego wymarzonego domu przy użyciu 
kilku kliknięć. To oprogramowanie symuluje wygląd elewacji, 
nie tylko stosując kolory palety Colours of Nature, ale także 
pozostałej oferty barw Ceresit. Odwiedź www.ceresit.pl by 
wypróbować naszą ofertę kolorystyczną.

WATER
Morza i oceany, czystość 
i świeżość. Kolor niebieski 
sprzyja poczuciu spokoju, 
komfortu oraz pozytywnego 
myślenia. W ofercie Ceresit 
znalazł się bogaty wybór 
różnorodnych odcieni 
od jasnych błękitów po 
intensywne granaty. Linia 
Water oferuje: wybór barw 
Pacyfiku, mroźne piękno 
Antarktyki i Antarktydy, 
odmiany szaroniebieskiego 
z Azorów i Bermudów, 
ciemno-niebieskie kolory 
polinezyjskich wód oraz 
tony inspirowane innymi 
egzotycznymi rejonami.

SAND
Inspiracją dla tej grupy 
kolorów były słoneczne plaże 
Kalifornii, Ibizy, Barbadosu czy 
Jamajki oraz rozległe pustynie 
różnych części świata. Idealny 
wybór dla tych, którzy lubią 
ciepłe i przyjazne odcienie 
żółci i jasnego beżu. Te kolory 
wyzwalają optymizm 
i radość życia oraz przywołują 
pozytywne wspomnienia 
ze słonecznych wakacji 
na Krecie lub Majorce.

EARTH
Brązy Andaluzji i Umbrii, 
wraz z różowymi skałami 
Arizony i brązowo 
pomarańczowymi odcieniami 
prosto z Kalabrii i Algarvy, 
to wybrane inspiracje dla 
naszej najbogatszej grupy 
kolorystycznej. Reprezentuje 
ona miłość do natury 
i potrzebę bycia blisko niej. 
Autentyczne kolory takie jak 
nubijska czerwień, ogniste 
odcienie Meksyku i Kapadocji 
są zawsze piękne 
i ponadczasowe.

FOREST
Spokój, harmonia 
i umiłowanie natury. 
Oto zielenie krajobrazów 
Montany i Sumatry; odcienie 
wzgórz Toskanii czy dżungli 
Borneo i wyspy Jawa, 
jak i kolory wielu innych 
regionów świata. Jasne i 
ciemne, czysto zielone lub 
niebieskawe – wszystkie 
te barwy znajdują swoich 
gorących zwolenników I 
sprawiają, że każdy dom 
staje się częścią natury 
i integruje się z lokalnym 
krajobrazem.

Colours of Nature to wyjątkowy koncept ułatwiający architektom 
wybór odpowiedniego połączenia kolorystycznego na fasadę 
budynku. Jest on oparty na wzbogaconej palecie Colours 
of Nature z 511 kolorami przeznaczonymi dla wszystkich 
tynków i farb w ofercie Ceresit.

Aby ułatwić proces łączenia kolorów, paleta została dodatkowo 
podzielona na 6 charakterystycznych stylów, wyodrębnionych 
na podstawie barwy oraz wizji architektonicznych, aby wywołać 
określone uczucia i oddawać nastroje: Urban Glamour, Land 
of Shapes, City Landscape, Creative Waves, Love of Nature, 
Romantic Story.

Paleta kolorów została również podzielona na 9 typów kolorów, 
mówiących o poziomie nasycenia i szarości oraz jasności 
danego koloru, aby połączenie kolorystyczne było jeszcze 
bardziej intrygujące. Te typy uzupełniają style i pozwalają 
na grę z kontrastami i tematami.

Inteligentna kombinacja oparta na psychologii koloru, może 
pozytywnie wpłynąć na ostateczny wygląd budynku i stworzyć 
synergetyczna spójność pomiędzy jego kolorem a formą 
elewacji.

Uzupełniony o zaawansowane wskazówki stylizacji i przykłady 
inteligentnego dopasowania kolorów, Colours of Nature 
Architects Colour System ułatwia proces projektowania elewacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.ceresit.pl/pl/ecenter/architects-colour-system.html.

TYNKI I FARBY: COLOURS OF NATURE
Zainspiruj się kolorami natury COLOURS OF NATURE ARCHITECTS COLOUR SYSTEM

PALETY KOLORÓW I WYKOŃCZEŃ
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TIBET Imponujące krajobrazy Tybetu stały się inspiracją do stworzenia 
tynków w kolorze grafitowym i stalowo-szarym.

SIERRA Królujące w górskim krajobrazie brązy uszlachetnione szarością 
definiują mieniące się wieloma odcieniami tynki.

GRANADA Biel przełamana popielem, szarość ocieplona beżem, mieniąca się 
srebrzystość – to barwy królujące w Andaluzji i majestatycznych Górach Śnieżnych.

PERSIA Słoneczne, ciepłe odcienie beżu nawiązują do pustynnych 
krajobrazów Bliskiego Wschodu. Ta grupa kolorystyczna ozdobi elewację domu, 
dodając jej ciepła i orientalnego charakteru.

MOROCCO Wschody i zachody słońca pustynnego krajobrazu 
są inspiracją palety wzbogaconej całą gamą odcieni różu i szarości.

PERU Zaczerpnij inspirację z księżycowego krajobrazu Peru, wybierając 
szlachetne brązy pokryte delikatną warstwą zgaszonego różu.

Ceresit Intense Colour System to linia kolorów specjalnie 
stworzona dla elastomerowego tynku CT 79 i farby 
elastomerowej CT 55, będących częścią systemu Ceretherm 
Impactum. Pozwala ona stworzyć niepowtarzalną 
i przyciągająca wzrok fasadę, zgodną z najnowszymi 
trendami oraz pełną intensywnych i głębokich kolorów.

Paleta Mosaics of the World jest dedykowana tynkom: 
silikonowo-akrylowemu CT 77 i mozaikowemu CT 177. 
Te dwa produkty są rekomendowane do aplikacji na mniejsze 
elementy elewacji, które ulegają łatwemu brudzeniu (piedestały, 
poręcze, ramy drzwi i okien, wewnętrze ściany korytarzy i klatek 
schodowych). Połączenie przezroczystych akrylowych 
i silikonowych spoiw z kolorowymi wypełniaczami kwarcowymi, 
stworzyło kolekcję 48 wielokolorowych kompozycji 
zdominowanych odcieniami beżu, szarości, brązu czy różu 

A M B E R
Już od starożytnych czasów bursztyn był ceniony za swą barwę 
i naturalne piękno. Każdy z pięciu ciepłych odcieni nada elewacji 
nutę optymizmu i pozytywnej energii.

R U B Y
Rubin jest uznawany za kamień o niezwykłej sile, podobnie jak 
rubinowa barwa. Sześć energetyzujących tonów stworzono po to, 
aby fasada przyciągała uwagę.

Q U A R T Z
Pięć różnorodnych brązów, ciepłych i przyjaznych dla oka. 
Takie kolory wyrażają umiłowanie do natury i doskonale pasują 
zarówno do architektury podmiejskiej, jak i centrum miasta.

A M E T H Y S T
Występujący w pięciu odcieniach fioletu ametyst to kamień 
skupiający energię. Jego barwy pozwolą z optymizmem spojrzeć 
na życie oraz zdecydowanie wyróżnią fasadę.

S A P P H I R E
Kolor szafirowo-niebieski promuje optymizm, siłę oraz elegancję. 
Dzięki pięciu różnym odcieniom każdy odnajdzie rozwiązanie 
kolorystyczne, które w nowoczesny sposób pozwoli wykończyć 
fasadę domu.

E M E R A L D 

Pięć odcieni eleganckiej zieleni zainspirowanych ponadczasowym 
pięknem szmaragdów. To gwarancja świeżego i promiennego 
wyglądu fasady przez cały rok. 

D I A M O N D 

Diament to najtwardszy i jeden z najcenniejszych kamieni 
szlachetnych. Nasze diamentowe odcienie, od szarości 
do głębokiej czerni, doskonale odzwierciedlają idee 
minimalizmu w architekturze. 

przeplatanego bielą.
Paleta Mosaics of the World jest podzielona na 8 linii 
(każda zawiera 6 odcieni) i jest inspirowana wielobarwnymi 
kompozycjami znalezionymi w naturze.  
Natura tworzy najlepsze połączenia kolorystyczne 
– bogactwem odcieni mienią się zarówno pustynie i pasma 
górskie, jak i tereny wulkaniczne oraz potężne lodowce. 
W ten oto sposób tynki mozaikowe Mosaics of the World, 
inspirowane tą magiczną paletą, pozwalają cieszyć się fasadą 
o niezwykłych barwach.    

LAOS W tej palecie znajdziesz odcienie czerwieni, inspirowane 
kolorystyką wzgórz i rudych barw krajobrazu Indochin.

CHILE Nasycone brązy i świetliste szarości przetykane bielą, idealnie 
odzwierciedlają krajobraz miejsca pełnego kontrastów.

Wybierając kolor elewacji należy wziąć pod uwagę indeks 
HBW (wartość odbicia światła). Im niższy indeks, tym większa 
absorpcja światła, która podnosi ryzyko naprężeń termicznych 
prowadzących do pęknięć. Dlatego też często poleca się wybór 
kolorów z indeksem HBW powyżej 25%. Barwy w ofercie 
Ceresit Intense Colour System posiadają indeks tak niski jak 5% 
i powinny być stosowane z systemami izolacji wykazującymi 
wysoką trwałość i elastyczność (np. Ceresit Impactum).

Specjalne kolory są oferowane ze specjalnymi systemami 
Kolory z oferty Ceresit Intense Colour System mogą być użyte 
na elewacjach dzięki wysoce zaawansowanej technologii 
tynków elastomerowych Ceresit CT 79 Impactum oraz 
elastomerowej farby Ceresit CT 55 Impactum. Te produkty 
wyróżnia ich elastyczność i zdolność kompensowania naprężeń 
termicznych. Równocześnie, produkty Impactum są odporne 
na działanie promieniowania UV i przebarwienia, jak i chronią 
one fasadę przed mikroorganizmami, wchłanianiem wody, 
osadzaniem się brudu i uszkodzeniami mechanicznymi.

PLASTERS PALETTE: CERESIT INTENSE COLOUR SYSTEM  
Zainspiruj się kolorem kamieni szlachetnych

MOSAICS OF THE WORLD 
Ciesz się efektami zainspirowanymi magicznymi miejscami na świecie

Ten koncept kolorystyczny był zainspirowany naturalnym 
pięknem kamieni szlachetnych – intensywnych w barwie 
i wyjątkowo trwałych. Podobnie jak kamienie szlachetne,Ceresit 
Intense Colour System wyróżnia ekskluzywność, wytrzymałość 
i niespotykana moc barw. System składa się z 36 intensywnych 
kolorów podzielonych na 7 grup kolorystycznych.
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Linia VISAGE została zainspirowana naturalnymi materiałami, 
które nadają budynkom efekt wykończenia kamienia, drewna 
lub betonu. W ramach 3 grup Ceresit oferuje szeroki wybór 
kolorów i faktur, pozwalających na realizację indywidualnych 
koncepcji.  

Efekt kamienia
Kamień to znany i ceniony od wieków budulec, który zachwyca 
swoją różnorodnością i ponadczasowym pięknem. Kamienne 
wykończenia dodają fasadom elegancji i dostojności, 
wykorzystuje się je do kreowania klasycznej, a także 
minimalistycznej formy budynku. Kamień tworzy ciekawe 
połączenia z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. 
Spośród tynków dających efekt kamienia oferujemy szeroki 
wybór odpowiedników piaskowców oraz granitów w różnych 
kolorach.

Efekt drewna
Drewno odgrywa kluczową rolę w nowoczesnym wzornictwie. 
Ten naturalny materiał z wdziękiem łączy właściwości izolacyjne 
i estetyczne, przy tym doskonale koresponduje ze współczesnym 
proekologicznym trendem w budownictwie. W zależności od 
projektu drewniane elewacje idealnie współtworzą zarówno 
wielkie przestrzenie nowoczesnych osiedli oraz obiektów 
handlowych, jak i mniejsze fasady domów jednorodzinnych. 

Efekty specjalne
W dobie nowoczesnego stylu w architekturze tradycyjne 
materiały budowlane nie są jedynym źródłem inspiracji. Coraz 
częściej projekty architektoniczne bazują na materiałach żywych 
i połyskujących lub naśladujących beton. W grupie specjalnych 
efektów znajduje się wybór produktów tworzących efekt betonu, 
które pozwolą zrealizować każdy, nawet najbardziej oryginalny 
projekt. Zaawansowana technologia gwarantuje przy tym 
odporny na warunki atmosferyczne długotrwały efekt.

CT 760 VISAGE Tynk ozdobny "Beton Architektoniczny"

Obiekt referencyjny: Dom prywatny 

CT 710 VISAGE Tynk ozdobny "Kamień Naturalny" (Granit)

CT 60 VISAGE Tynk ozdobny Akrylowy 0,5 mm oraz szablon

Obiekt referencyjny: osiedle domków jednorodzinnych, Litwa 
Dekoracje: VISAGE CT 60 (szablon: London Brick)
Kolor wiodący: Italian Bordo 

Obiekt referencyjny: dom prywatny, Polska

Dekoracje:  VISAGE CT 710 Sardinia Grey  
VISAGE CT 710 Finland Silver 

Kolor wiodący: Colours of Nature White

CT 720 VISAGE Tynk ozdobny "Drewno" i CT 721 VISAGE Impregnat koloryzujący "Drewno"

Obiekt referencyjny: blok mieszkalny, Słowacja
Dekoracje: VISAGE CT 720 + CT 721 Irish Oak 
Kolor wiodący: Colours of Nature White

Linia VISAGE jest idealnym wyborem dla szukających 
zaawansowanych materiałów, które imitują piękno 
i elegancję natury, a równocześnie wyrażają nowoczesny 
styl architektoniczny. Ich efekty przyciągają wzrok i podkreślają 
unikalne wykończenie domu.

Dekoracje: VISAGE CT 760 Tynk ozdobny "Beton Architektoniczny" 
Kolor: struktura "Wave" w kolorze Chicago Grey

Tynki VISAGE dające efekt granitu dostępne są w 16 wariantach 
kolorystycznych, od skrzącej się czerni przez nakrapiane 
szarości do jasnobrązowych i beżowych odcieni.  
Z kolei tynki VISAGE z efektem piaskowca występują w gamie 
12 kolorów od kremowo-beżowych, poprzez czerwonawe 
do biało-szarych. Dodatkowo, w ofercie VISAGE znalazły się 
także specjalne szablony, dzięki którym na fasadzie budynku 
lub w jego otoczeniu (np. na ogrodzeniu) można stworzyć efekt 
różnych struktur kamiennych i ceglanych. 

By uzyskać pożądany efekt drewna, należy zastosować dwa 
produkty VISAGE. Jednym z nich jest tynk, który tworzy autentyczną 
fakturę drewna po odciśnięciu specjalnej matrycy: Classic, Modern 
czy Rustical. Drugim produktem jest impregnat, który pozwala 
uzyskać wymarzony kolor drewna. W palecie znajduje się wybór 
sześciu zróżnicowanych kolorów: dwa odcienie sosny, jak i dębu, 
drewna tekowego, orzecha oraz wenge.

CT 760 VISAGE Tynk ozdobny "Beton Architektoniczny" 
dostępny jest w trzech odcieniach szarości: jasnym, średnim 
oraz ciemnym oraz wielu "betonowych" fakturach do wyboru. 
Efekt końcowy jest zależny od indywidualnej techniki aplikacji, 
użytych narzędzi oraz kreatywności i zdolności wykonawcy.

Linię VISAGE można połączyć ze wszystkimi systemami ociepleń 
Ceresit. Więcej informacji można znaleźć na: 
http://ceresit-visage.com/pl/

TYNKI VISAGE
Nowoczesny design ceni naturalne materiały
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ZS

Zaprawa klejąca EPS - do mocowania płyt 
styropianowych przy ocieplaniu budynków metodą 
lekką-mokrą.
• ekonomiczna
• dobra przyczepność
• odporna na warunki atmosferyczne
• część systemu Popular

Opakowania: 
Worek 25 kg

PRODUKTY

CT 180

MW STRONG FIX 
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej - do mocowania płyt 
z wełny mineralnej przy ocieplaniu budynków metodą lekką-
mokrą oraz przy ocieplaniu stropów (od strony sufitów).

• wysoce przyczepna do podłoży mineralnych 
i wełny mineralnej

• bardzo dobre parametry robocze
• odporna na warunki atmosferyczne
• paroprzepuszczalna
• wysoce wytrzymała
• część systemów Aero Wool, Aquastatic 

i Self Clean 

Opakowania: 
Worek 25 kg

CT 84

EXPRESS
Klej poliuretanowy do styropianu - jednoskładnikowy, 
niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt 
styropianowych przy ocieplaniu budynków w systemach 
ETICS oraz do mocowania różnego rodzaju płyt izolacyjnych.
• wyjątkowa wydajność (10m2; +100% większa 

od tradycyjnych klejów cementowych)
• wysoka siła klejenia
• bardzo szybki
• kołkowanie już po 2 godzinach
• mały współczynnik rozszerzalności cieplnej 

oraz wysoka jednorodność
• aplikacja w temperaturze od 0°C do +40°C
• niska waga – idealna do renowacji systemów ociepleń 

– "ocieplenie na ocieplenie"
• bardziej wydajna izolacja dzięki zwiększonym 

właściwościom termoizolacyjnym

Opakowania: 
Pojemnik 850 ml

CT 83 

STRONG FIX
Zaprawa klejąca do styropianu – do mocowania płyt 
styropianowych przy ocieplaniu budynków metodą 
lekką-mokrą.
• wysoce przyczepna do podłoży mineralnych 

i styropianu  
• bardzo dobre parametry robocze
• odporna na warunki atmosferyczne
• część systemów Aquastatic, Self Clean i Impactum 

 
Opakowania: 
Worek 25 kg

Płyty styropianowe Płyty styropianowe Płyty styropianowe Siła klejenia Gotowy do użycia

Wysoka wydajność Oszczędność czasu Ekstremalne
temperatury

Siła klejenia Siła klejenia Siła klejeniaWełna mineralna Oddychalność

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – MOCOWANIE
Zaprawy klejące
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ZU

Zaprawa klejąca do styropianu i wykonywania warstwy 
zbrojonej - do mocowania płyt styropianowych oraz do 
wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką 
przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

• elastyczna
• wytrzymała
• dobra przyczepność
• odporna na warunki atmosferyczne
• część systemu Popular 

Opakowania: 
Worek 25 kg

CT 85

FLEX
Zaprawa klejąco-szpachlowa EPS - do mocowania płyt 
styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej 
warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków 
metodą lekką-mokrą.
• elastyczna i wysoce odporna na uszkodzenia 

mechaniczne
• wzmocniona unikalną kombinacją włókien 

(technologia Fibre Force)
• odporna na rysy i pęknięcia
• paroprzepuszczalna
• dobra przyczepność
• niska absorpcja wody
• część systemów Aquastatic i Self Clean

Opakowania: 
Worek 25 kg

CT 190

MW FLEX
Zaprawa klejąco-szpachlowa do wełny mineralnej - do 
mocowania płyt z wełny mineralnej i do ocieplania stropów 
(od strony sufitów) oraz do wykonywania cienkiej warstwy 
zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą 
lekką-mokrą.
• elastyczna i wysoce odporna na uszkodzenia 

mechaniczne
• wzmocniona unikalną kombinacją włókien 

(technologia Fibre Force)
• odporna na rysy i pęknięcia
• wysoce przyczepna do podłoży mineralnych 

i wełny mineralnej
• wysoka paroprzepuszczalność
• niska absorpcja wody
• część systemów Aquastatic, Self Clean i Aero Wool 

Opakowania: 
Worek 25 kg

CT 80

UNIVERSAL
Zaprawa klejąco-szpachlowa do styropianu, XPS 
i wełny mineralnej - do mocowania płyt styropianowych,wełny 
mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy 
zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

• 4 w 1 – do mocowania oraz wykonywania warstwy 
zbrojonej siatką na płytach styropianowych oraz wełnie 
mineralnej

• elastyczna i wytrzymała
• paroprzepuszczalna
• dobra przyczepność
• odporna na warunki atmosferyczne
• część systemów Aquastatic i Self Clean 

Opakowania: 
Worek 25 kg

ElastycznośćOdporność
na pęknięcia Płyty styropianowe Odporność

na uderzeniaElastyczność Odporność
na pęknięcia

Odporność
na uderzenia

Odporność
na pęknięciaPłyty styropianowe Elastyczność

Odporność
na uderzenia Oddychalność

Wełna mineralna Elastyczność

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA ZBROJONA 
Zaprawy klejąco-szpachlowe
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CT 87

WHITE FLEXIBLE
Zaprawa klejąco – szpachlowa EPS/Wool –
do mocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz 
do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy 
ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą (4 w 1).

• szybka aplikacja – nie wymaga gruntowania
• wzmocniona unikalną kombinacją włókien 

(technologia Fibre Force)
• efektywna - niższe zużycie na m2

• odporna na rysy i pęknięcia
• wysoce paroprzepuszczalna
• niska absorpcja wody
• elastyczna i wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne
• lekka
• część systemu Express

Opakowania: 
Worek 25 kg

CT 100 

IMPACTUM 
Dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa szpachlowa – do 
wykonywania warstwy zbrojonej siatką na płytach styropianowych, 
przy ocieplaniu budynków systemami Ceresit Ceretherm.

• wysokoelastyczna
• zbrojona włóknami
• odporna na ekstremalne obciążenia mechaniczne (100 J) 

i naprężenia termiczne
• odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne
• wysoce hydrofobowa
• mostkuje rysy do 2 mm
• szybka w aplikacji – gotowa do użycia, nie wymaga 

gruntowania
• wyjątkowo trwała
część systemu Impactum

Opakowania: 
Wiadro 25 kg

Odporność
na pęknięcia OddychalnośćElastyczność Odporność

na uderzenia Elastyczność Odporność
na pęknięcia Niska nasiąkliwośćOdporność

na uderzenia
Nie wymaga
gruntowania

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA ZBROJONA 
Zaprawy klejąco-szpachlowe

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J

CT 325

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
Siatka do wykonywania warstwy zbrojonej 
w systemach ociepleń Ceresit Ceretherm.

• odporna na alkalia
• nie spływa
• odporna na rozerwanie
• gęstość ≥ 160 g/m2

• część systemów ociepleń Ceresit 

Siatka z włókna szklanego służy do zatapiania w 
zaprawy zbrojące we wszystkich systemach ociepleń 
ścian zewnętrznych Ceresit Ceretherm. Na fasady oraz 
cokoły narażone na większe obciążenia zaleca się 
stosowanie siatki CT 325 w dwóch warstwach lub użycie 
siatki Ceresit CT327 o gęstości 330 g/m2.

Opakowania:
Rolka o szerokości 1,1 m i długości 50 m.

CT 327

SIATKA PANCERNA 
Z WŁÓKNA SZKLANEGO  
Siatka do stosowania w systemach ociepleń Ceresit 
Ceretherm.

• odporna na alkalia
• nie spływa
• odporna na rozerwanie
• poprawia odporność na uderzenie
• gęstość ≥ 330 g/m2

• część systemu Impactum

Siatka pancerna z włókna szklanego służy 
do zatapiania w zaprawy zbrojące w systemach 
ociepleń ścian zewnętrznych Ceresit Ceretherm. 
Zalecana na fasadach oraz cokołach narażonych na 
wysokie obciążenia mechaniczne.

Opakowania:
Rolka o szerokości 1 m i długości 25 m.

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA ZBROJONA  
Siatki z włókna szklanego
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SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – GRUNTOWANIE  
Preparaty gruntujące

CT 15

PREPARAT GRUNTUJĄCY 
Krzemianowo-polimerowy środek do gruntowania 
podłoży pod silikatowe tynki cienkowarstwowe i szpachlówki.

• wodoodporny
• paroprzepuszczalny
• duża siła krycia
• ułatwia nakładanie tynków, zwiększa 

ich przyczepność do podłoża
• zmniejsza nasiąkliwość podłoża
• część systemu Aero Wool i innych systemów Ceresit

Opakowania:
Wiadro 15 kg 

CT 16

PREPARAT GRUNTUJĄCY
Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży 
pod tynki cienkowarstwowe, mozaikowe, mineralne, 
akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe i elastomerowe 
oraz pod szpachlówki i powłoki malarskie.

• zawiera kruszywo
• wodoodporny
• paroprzepuszczalny
• duża siła krycia
• ułatwia nakładanie tynków, zwiększa ich przyczepność 

do podłoża
• zmniejsza nasiąkliwość podłoża
• część systemów Popular, Aquastatic, Self Clean 

i innych systemów Ceresit 

Opakowania:
Wiadro 15 kg i 5 kg

WSPIERA WSPIERA

CT 240

WINTER
Dodatek przyspieszający wiązanie i wysychanie wypraw 
tynkarskich i farb w warunkach obniżonych temperatur 
i wysokiej wilgotności powietrza w czasie później jesieni 
i wczesnej wiosny.

• umożliwia prowadzenie robót do temperatury 0°C
• kompatybilny z tynkami i farbami Ceresit (akrylowymi, 

silikatowo-silikonowymi, silikonowymi 
i preparatem gruntującym CT 16)

• neutralny dla pozostałych właściwości materiałów 
używanych w systemach ociepleń

• łatwy w użyciu 

Opakowania:
Pojemnik 100 ml

CT 280

WINTER
Dodatek do zapraw cementowych ETICS, 
przyspieszający wiązanie i wysychanie zapraw 
klejowych w warunkach obniżonych temperatur 
i wysokiej wilgotności powietrza w czasie później 
jesieni i wczesnej wiosny.

• umożliwia prowadzenie robót do temperatury 0°C
• kompatybilny z zaprawami klejącymi i zaprawami 

klejąco-szpachlowymi Ceresit (ZS, ZU, CT 83, CT 
180, CT 80, CT 85, CT 190, CT 87)

• neutralny dla pozostałych właściwości materiałów 
używanych w systemach ociepleń     

• łatwy w użyciu 

Opakowania:
Pojemnik 250 g

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT  
Produkty uzupełniające
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CT 35

MINERAL DRY 
Tynk mineralny o fakturze „kornikowej” 
- ziarno 2,5 mm lub 3,5 mm

• wysoce paroprzepuszczalny
• wysoce ognioodporny
• szczególnie polecany do systemów ociepleń 

opartych na wełnie mineralnej
• naturalnie odporny na zanieczyszczenia biologiczne 

(algi i grzyby)
• trwały i odporny na warunki atmosferyczne
• dostępny w różnych rozmiarach ziarna
• kolory Colours of Nature można uzyskać 

po zastosowaniu farb elewacyjnych Ceresit 
(polecamy farbę CT 54)

• część systemów Aero Wool i Popular  

Opakowania:
Worek 25 kg

CT 137

MINERAL DRY 
Tynk mineralny o fakturze „kamyczkowej” 
- ziarno 1,5 mm, 2,0 mm lub 2,5 mm

• wysoce paroprzepuszczalny
• wysoce ognioodporny
• szczególnie polecany do systemów ociepleń 

opartych na wełnie mineralnej
• naturalnie odporny na zanieczyszczenia biologiczne 

(algi i grzyby)
• trwały i odporny na warunki atmosferyczne
• dostępny w różnych rozmiarach ziarna
• kolory Colours of Nature można uzyskać 

po zastosowaniu farb elewacyjnych Ceresit 
(polecamy farbę CT 54)

• część systemów Aero Wool i Popular  

Opakowania:
Worek 25 kg

CT 60

ACRYLIC ELASTIC  
Tynk akrylowy o fakturze „kamyczkowej” 
- ziarno 1,5 mm, 2,0 mm lub 2,5 mm

• elastyczny
• mało nasiąkliwy
• formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• dostępny w różnych rozmiarach ziarna
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Popular, Express i Impactum

Opakowania:
Wiadro 25 kg

CT 63

ACRYLIC ELASTIC  
Tynk akrylowy o fakturze „kornikowej” 
- ziarno 3,0 mm

• elastyczny
• mało nasiąkliwy
• formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Popular, Express i Impactum

Opakowania:
Wiadro 25 kg

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne 

faktura kamyczkowa 1.5 mm

faktura kornikowa 3mm
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CT 64 

ACRYLIC ELASTIC 
Tynk akrylowy o fakturze „kornikowej” 
-  ziarno 2,0 mm

• elastyczny
• mało nasiąkliwy
• formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Popular, Express i Impactum  

Opakowania:
Wiadro 25 kg

CT 174

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC  
Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze „kamyczkowej” 
- ziarno 1,5 mm lub 2,0 mm

• hydrofobowy
• paroprzepuszczalny z niską absorpcją wody 

(technologia Double Dry)
• odporny na brud
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• dostępny w różnych rozmiarach ziarna
• dostępny w wersji do aplikacji maszynowej 

(tynk CT 174 Machine)
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Aquastatic, Express, 

Impactum i Popular 

Opakowania:
Wiadro 25 kg

CT 174 MACHINE

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC 
Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze 
„kamyczkowej” - ziarno 1,0 mm

• przeznaczony do aplikacji maszynowej
• zoptymalizowane niskie zużycie
• szybka aplikacja
• hydrofobowy i paroprzepuszczalny
• odporny na uszkodzenia i warunki atmosferyczne
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Aquastatic, Express i Popular 

Opakowania: 
Wiadro 25 kg

CT 175

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC 
Tynk silikatowo-silikonowy o fakturze „kornikowej” 
- ziarno 2,0mm

• hydrofobowy
• paroprzepuszczalny z niską absorpcją wody 

(technologia Double Dry)
• odporny na brud
• odporny na warunki pogodowe i uszkodzenia
• formuła BioProtect - wysoce odporny na rozwój 

pleśni, grzybów i alg
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Aquastatic, Express, 

Impactum i Popular  

Opakowania:
Wiadro 25 kg

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne

Aplikacja 
maszynowa
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CT 72

SILICATE AERO  
Tynk silikatowy o fakturze „kamyczkowej” 
- ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm

• wysoce paroprzepuszczalny, oddychający 
(technologia Aero Pro)

• szczególnie polecany do systemów ETICS 
opartych na wełnie mineralnej

• formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój 
grzybów, alg i pleśni

• odporność na zanieczyszczenia biologiczne 
wsparta wysokim PH

• odporny na nasiąkanie wody
• odporny na warunki pogodowe
• dostępny w różnych rozmiarach ziarna
• dostępny w palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature 
(z wyłączeniem niektórych kolorów)

• część systemów Aero Wool, Popular, Express, 
Impactum  

Opakowania:
Wiadro 25 kg

AeroPro
TECHNOLOGY

CT 73

SILICATE AERO  
Tynk silikatowy o fakturze „ kornikowej” 
- ziarno 2,0 mm

• wysoce paroprzepuszczalny, oddychający 
(technologia Aero Pro)

• szczególnie polecany do systemów ETICS opartych 
na wełnie mineralnej

• formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój 
grzybów, alg i pleśni

• odporność na zanieczyszczenia biologiczne 
wsparta wysokim PH

• odporny na nasiąkanie wody
• odporny na warunki pogodowe
• dostępny w palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature 
(z wyłączeniem niektórych kolorów)

• część systemów Aero Wool, Popular, Express, 
Impactum 

 
Opakowania:
Wiadro 25 kg

AeroPro
TECHNOLOGY

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne 

CT 74

SILICONE SELF CLEAN  
Tynk silikonowy o fakturze „kamyczkowej” 
- ziarno 1,5, 2,0 lub 2,5 mm 

• efekt samoczyszczenia
• wysoka odporność na zabrudzenia włączając te 

spowodowane zanieczyszczeniem powietrza
• hydrofobowość
• doskonała paroprzepuszczalność i bardzo niska 

absorpcja wody (technologia Double Dry)
• elastyczny i odporny na uderzenia
• wysoka trwałość i odporność na trudne warunki 

pogodowe
• formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój 

pleśni, grzybów i alg
• dostępny w różnych rozmiarach ziarna
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Self Clean, Express, Impactum 

i Popular  

Opakowania:
Wiadro 25 kg

CT 75

SILICONE SELF CLEAN 
Tynk silikonowy o fakturze „kornikowej” 
- ziarno 2,0 mm

• efekt samoczyszczenia
• wysoka odporność na zabrudzenia włączając 

te spowodowane zanieczyszczeniem powietrza
• hydrofobowość
• doskonała paroprzepuszczalność i bardzo niska 

absorpcja wody (technologia Double Dry)
• elastyczny i odporny na uderzenia
• wysoka trwałość i odporność na trudne warunki 

pogodowe
• formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój 

pleśni, grzybów i alg
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature
• część systemów Self Clean, Express, Impactum 

i Popular 

Opakowania:
Wiadro 25 kg
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CT 79

ELASTOMERIC IMPACTUM    
Tynk elastomerowy o fakturze „kamyczkowej – ziarno 1,5 
mm 

• ekstremalnie elastyczny, wzmocniony kombinacją włókien
• ekstremalnie odporny na uszkodzenia mechaniczne 

- nawet o sile 100 J w systemie Impactum
• ekstremalnie odporny na naprężenia termiczne oraz 

mikropęknięcia
• wysoko odporny na nasiąkanie wody
• wysoce odporny na zabrudzenia
• ekstremalnie trwały i odporny na czynniki atmosferyczne 

(włączając odporność na grad)
• wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni
• wysoka stabilność koloru – najlepszy dla ciemnych kolorów 

z indeksem HBW≥ 5%
• dostępny w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature i Intense
• część systemów Impactum, Express i Popular   

Opakowania:
Wiadro 25 kg

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne
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Silikatowo-silikonowy Silikatowy Silikonowy Elastomerowy

CT 174
Silicate-Silicone Aquastatic

CT 72 
Silicate Aero

CT 74 
Silicone Self Clean

CT 79 
Elastomeric Impactum

•  hydrofobowy
•  odporny na nasiąknie 

wody 
•  paroprzepuszczalny 
•  odporny na brud

•  wysoce 
paroprzepuszczalny, 
oddychający 

•  odporny na nasiąknie 
wody 

•  wysoce odporny 
na rozwój grzybów, 
alg i pleśni

• efekt samooczyszczenia
• wysoce odporny na brud 
•  wysoce odporny na 

nasiąknie wody
• paroprzepuszczalny 
•  elastyczny i odporny 

na uderzenia

•  ekstremalnie odporny 
na uderzenia 

•  ekstremalnie elastyczny, 
wzmocniony włóknami 

•  ekstremalnie odporny 
na naprężenia termiczne 
oraz mikropęknięcia 

•  wysoko odporny 
na nasiąkanie wody 

•  wysoka stabilność koloru 

••• •• •••• •••••

•• •••• •• •

••• •• •••• ••••

••• •••• ••• •••

••• •• •••• •••••

– – – +

••• •• ••• ••••

Tynki Mineralny Akrylowy

Nazwa CT 137  
Mineral Dry

CT 60  
Acrylic Elastic

Główne właściwości •   wysoce 
paroprzepuszczalny, 
oddychający 

• wysoce ognioodporny 
•  naturalnie odporny 

na rozwój grzybów, 
alg i pleśni

• elastyczny
•  odporny na nasiąknie 

wody 
•  odporny na rozwój 

grzybów, alg i pleśni

Odporność na nasiąkanie • ••

Paroprzepuszczalność •••• •

Odporność na brud • ••

Odporność na zanieczyszczenia 
biologiczne (algi, pleśń) ••• ••

Trwałość •• ••

Mostkowanie pęknięć – –

Portfolio kolorystyczne • •••

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne – podsumowanie

• dobry   •• bardzo dobry   ••• doskonały   •••• wyjątkowy   ••••• najlepszy w swojej klasie

AeroPro
TECHNOLOGY

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J
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CT 77

MOSAIC SILICONE  
Wysokiej jakości tynk mozaikowy silikonowo-akrylowy, 
– ziarno 1,0-1,6 mm

• mało nasiąkliwy
• odporny na tarcie i warunki atmosferyczne
• odporny na brud
• formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• dostępny w palecie Mosaics of the World
• zalecany jako warstwa wykończeniowa dla takich 

części budynków jak cokoły czy wejścia 

Opakowania:
Wiadro 25 kg

CT 177

MOSAIC  
Akrylowy tynk mozaikowy 
- ziarno 1,0–1,6 mm

• odporny na nasiąknie wody
• odporny na tarcie i warunki atmosferyczne
• dostępny w palecie Mosaics of the World
• zalecany jako warstwa wykończeniowa dla takich 

części budynków jak cokoły czy wejścia 

Opakowania:
Wiadro 25 kg

CT 720

VISAGE WOOD 
Tynk ozdobny ”Drewno”

• doskonale imitujący drewno, dostępny 
w różnych kolorach i strukturach

• wysoce paroprzepuszczalny
• hydrofobowy
• mineralny, świetny dla systemów ETICS 

opartych na wełnie mineralnej
• naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• do malowania impregnatem CT 721  

Opakowania:
Worek 25 kg

CT 721

VISAGE WOOD 
Impregnat koloryzujący ”Drewno”

• dostępny w 6 kolorach naturalnego drewna: 
sosna, dąb, drewno tekowe, orzech oraz wenge

• odporny na warunki atmosferyczne
• hydrofobowy
• wyjątkowo trwały i odporny na zabrudzenia
• wysoka stabilność koloru  

Opakowania:
Wiadro 4 l

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne – tynki mozaikowe

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne – tynki VISAGE
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CT 710

VISAGE NATURAL STONE   
Tynk ozdobny ”Kamień Naturalny” 

• efekt granitu i piaskowca
• szeroki wybór kolorów 

(16 odcieni granitu, 12 piaskowca)
• zawiera mieszankę naturalnych i modyfikowanych 

kruszyw dający efekt kamienia naturalnego
• elastyczny
• wodoodporny
• odporny na szorowanie
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• możliwość stosowania wraz z szablonami
• przystosowany do aplikacji maszynowej 

Opakowania:
Wiadro 20 kg (Granit) i 20,3 kg (Piaskowiec)

CT 760

VISAGE ARCHITECTURAL CONCRETE  
Tynk ozdobny “Beton architektoniczny” 

• elastyczny
• odporny na zarysowania
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia 
• szeroka gama możliwych struktur i efektów betonu
• dostępny w różnych odcieniach szarości 

Opakowania:
Wiadro 20 kg

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne – tynki VISAGE

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Cienkowarstwowe tynki zewnętrzne – tynki VISAGE

CT 60

VISAGE 
Tynk ozdobny rekomendowany do szablonów 
z wzorami cegły lub kamienia naturalnego

• wykorzystuje szablony do uzyskania efektów 
cegły i kamienia

• różne wzory i kolory
• elastyczny
• wodoodporny
• odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• dostępny w 12 kolorach Visage i w pełnej palecie 

barw Ceresit Colours of Nature
• 5 różnych szablonów do uzyskania efektów 

cegły i kamienia  

Opakowania:
Wiadro 25 kg 
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CT 54

SILICATE AERO  
Farba silikatowa do malowania elewacji 
i wnętrz budynków  
• wysoce paroprzepuszczalna i oddychająca
• wysoce ognioodporna
• wysoce przyczepna do podłoży
• formuła BioProtect – wysoce odporna na rozwój 

grzybów, alg i pleśni
• odporność na skażenia biologiczne 

wsparta wysokim PH
• mało nasiąkliwa
• odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• szczególnie zalecana do malowania tynków 

mineralnych, silikatowych i silikatowo-silikonowych
• zalecana w malowaniu zabytkowych budynków
• dostępna w palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature (niektóre kolory 
nie są dostępne) 

Opakowania:
Wiadro 15 l

CT 42

ACRYLIC ELASTIC 
Farba akrylowa do malowania elewacji 
i wnętrz budynków

• niska nasiąkliwość wody
• formuła BioProtect – odporna na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• szczególnie zalecana do malowania tynków 

akrylowych, ewentualnie mineralnych
• dostępna w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature  

Opakowania:
Wiadro 15 l

CT 44

ACRYLIC ELASTIC SPECIAL  
Farba akrylowa do malowania elewacji, 
wnętrz budynków i ochrony betonu

• elastyczna
• mostkująca rysy
• ograniczająca proces karbonatyzacji betonu
• mało nasiąkliwa
• formuła BioProtect – odporna na rozwój grzybów, 

alg i pleśni 
• odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
• szczególnie zalecana do malowania tynków 

akrylowych, ewentualnie mineralnych
• dostępna w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature 

Opakowania:
Wiadro 15 l

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Farby elewacyjne

AeroPro
TECHNOLOGY
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CT 55

ELASTOMERIC IMPACTUM    
Elastomerowa farba do malowania elewacji 
i wnętrz budynków    
• wysoce elastyczna
• odporna na stresy termiczne i tarcie
• wysoce odporna na nasiąkanie
• wysoce odporna na warunki atmosferyczne 

i promieniowanie UV
• wysoka stabilność koloru i trwałość powłoki (klasa A)
• najlepszy wybór dla głębokich, ciemnych kolorów 
• mostkowanie pęknięć
• efekt „samoczyszczenia”
• odporna na brud
• odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni 
• zalecana w malowaniu wszystkich rodzajów 

tynków elewacyjnych
• idealna do renowacji elewacji
• dostępna w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature oraz Intense 

Opakowania:
Wiadro 15 l

CT 48

SILICONE SELF CLEAN 
Farba silikonowa do malowania elewacji 
i wnętrz budynków

• efekt „samoczyszczenia”
• wysoce odporna na brud
• doskonała paroprzepuszczalność i bardzo niska 

absorpcja wody (technologia Double Dry)
• formuła BioProtect – odporna na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• wytrzymała
• szczególnie zalecana do malowania tynków 

silikonowych, silikatowo-silikonowych i akrylowych, 
może być używana na tynkach mineralnych 
i silikatowych 

• dostępna w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 
Architects Colours of Nature 

Opakowania:
Wiadro 15 l

CT 49

NANO SILICONE RENO   
Farba nanosilikonowa do malowania elewacji 
i wnętrz budynków

• efekt „samoczyszczenia”
• odporna na brud
• doskonała paroprzepuszczalność i bardzo niska 

absorpcja wody (technologia Double Dry)
• formuła BioProtect – odporna na rozwój grzybów, 

alg i pleśni
• wysoce trwała dzięki formule Silix XD® 
• mostkująca rysy
• zalecana w malowaniu wszystkich rodzajów tynków 

elewacyjnych
• idealna do renowacji elewacji i przemalowywania
• dostępna w pełnej palecie barw: Colours of Nature, 

Architects Colours of Nature 

Opakowania:
Wiadro 15 l

SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Farby elewacyjne
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SYSTEMY OCIEPLEŃ CERESIT – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA  
Farby elewacyjne – podsumowanie

Silikonowa Silikonowa Elastomerowa

CT 48 
Silicone Self Clean

CT 49 
Nano Silicone Reno

CT 55 
Elastomeric Impactum

•   wyjątkowy efekt 
samoczyszczenia

•   wysoce odporna na brud 
•   wysoce odporna na 

nasiąknie wody 
•   paroprzepuszczalna

•   elastyczna 
•   mostkuje rysy 
•   efekt samoczyszczenia 
•   wysoce odporna na 

nasiąknie wody 
•   paroprzepuszczalna

•   wyjątkowo elastyczna
•   szczególnie odporna 

na warunki atmosferyczne 
i uszkodzenia

•   wysoka stabilność koloru
•   mostkuje rysy
•   wysoce odporna 

na nasiąknie wody

•••• •••• •••••

•• ••• •

•••• •••• ••••

••• ••• •••

•••• •••• •••••

– + +

••• ••• ••••

Farby Akrylowa Akrylowa Silikatowa

Nazwa CT 42  
Acrylic Elastic

CT 44 
Acrylic Elastic Special

CT 54 
Silicate Aero

Główne właściwości •  odporna 
na nasiąkanie wody

•  odporna na warunki 
atmosferyczne 
i uszkodzenia

• elastyczna
• mostkuje rysy 
•  ogranicza proces 

karbonatyzacji betonu

•   paroprzepuszczalna/ 
oddychająca

•   wysoce ognioodporna
•   odporna na rozwój 

grzybów, alg i pleśni
•   odporna na nasiąknie 

wody

Odporność na nasiąkanie •• ••• ••

Paroprzepuszczalność • • ••••

Odporność na brud •• •• ••

Odporność na zanieczyszczenia 
biologiczne (algi, pleśń) •• •• ••••

Trwałość •• •• ••

Mostkowanie pęknięć – + –

Portfolio kolorystyczne ••• ••• ••

AeroPro
TECHNOLOGY

Ekstremalna odporność
na uderzenia

100 J

• dobry   •• bardzo dobry   ••• doskonały   •••• wyjątkowy   ••••• najlepszy w swojej klasie
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Henkel Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41, 
02-672 Warszawa

www.ceresit.pl 
www.ceresit-pro.pl

INFOLINIA: 800 120 241
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