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CE79/CE89 CRYSTAL WHITE

CE89 SOLID SLATE

CE89 PEARL GRAY

CE79 GRAPHITE

CE89 CONCRETE GRAY

CE79 LIGHT GRAY

CE89 NATURAL QUARTZ

CE89 EMERALD GREEN

CE89 TRANSPARENT

CE89 SAPHIRE BLUE

CE89 SMOKED TOPAZ

CE89 RUBY RED

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

ALAKÍTSA
KI EGYÉNI 
STÍLUSÁT

CE89 MOONSTONE BLUE

CE79 ALABASTER

CE89 TOFFI

CE79 SANDSTONE

CE89 JASMINE

CE79 BAHAMA

#GROUTREVOLUTION

@CERESIT

CERESIT EPOXY

Kövessen minket az Instagramon:

Kövessen minket a Facebookon:

Tekintse meg oktató videóinkat a 
Youtube-on:

EFFEKTEK
KÜLÖNLEGES 

4 dekoratív adalékanyag a Ceresit CE89-hez a 
különleges hatás elérése érdekében. Az összes 
elérhető CE89 színhez hozzákeverhető  
(kivétel: CE55 Neon).

CE54 GOLD

CE52 SILVER DUST CE53 SILVER GLOW

További információk:
www.ceresit.hu Minőség a Mestereknek

Egyszerű felhasználás rendkívüli erővel  
A Fuga Forradalom

Új Ceresit Epoxy 3in1 Megoldás:
• Könnyű felhasználás 
• Rendkívüli erősség
• Tartós színek

ÚJ

A Ceresit CE55 a Pearl Grey, Jasmine, Toffi, Saphire 
Blue és Moonstone Blue színekhez keverhető hozzá. 
Foszforeszkáló adalékanyag, amely a fénnyel történő 
feltöltődés után világít a sötétben.

CE55 NEON

NIGHT
DAY
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Műszaki adatlap » Nézze meg 
videóinkat » 

DUMMY DUMMY
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FORRADALOM
FUGA
A Ceresit ULTRAEPOXY egyesíti az epoxy fugázók 
erősségét (tízszer ellenállóbb a nyomó- és koptató 
igénybevétellel szemben, mint a hagyományos fugázók) 
a cementes fugázók könnyű felhasználhatóságával. 

A Ceresit ULTRAEPOXY a forradalmi QUARTZ 
Technológián alapul, amely könnyű felhasználást, 
tisztítást és tartós színeket biztosít (Ceresit CE 89).

Próbálja ki a 21. századi fugázót - azoknak, 
akik valami újra vágynak!

• Két komponensű kémiailag és mechanikailag 
ellenálló epoxy habarcs burkolólapok 
ragasztásához és fugázásához 

• Lecsúszás mentes a csempék falra történő 
ragasztásakor

• Hézagszélesség: 1-15 mm-ig

Ceresit CE89 ULTRAEPOXY PREMIUM
• Ideális mozaik burkolatokhoz és exkluzív 

helyekre
• Megnövekedett UV- és időjárásállóság 
• Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal 

eltávolítható
• 13 színben elérhető

Ceresit CE79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL
• Ideális természetes kőburkolatok alkalmazásakor
• Alkalmazható közületi és ipari környezetben
• Tökéletes nagyforgalmú helyeken
• 6 színben elérhető

Ceresit CE51 EpoxyClean
Speciális tisztító a burkolólapra 
száradt fugafátyol és fugamaradvány 
eltávolításához. 

EPOXY  
RENDSZER-MEGOLDÁS

P Vízzáró

P Ceresit CE 51 EpoxyClean

P Ceresit adalékanyagok: 

CE 52 Silver Dust,  
CE 53 Silver Glow,  

CE 54 Gold,  
CE 55 Neon

ERŐS 
MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

HOSSZANTARTÓ 
SZÍNEK

KÖNNYŰ 
FELHASZNÁLHATÓSÁG

• Azt kapja, amit lát: változatlan színélmény 

• Nincs sókivirágzás

• Megakadályozza a színező 
pigmentek szivárgását, a repedéseket 
és a zsugorodásokat

• Megnövekedett UV-állóság  
(Ceresit CE89)

• Magas vegyszerállóság: alkalmas 
úszómedencékhez, élelmiszeripari 
üzemekhez, gyógyszertárakhoz, 
autómosókhoz stb.

• Erős mechanikai ellenállás:  
ideális nagyforgalmú  
helyekhez, valamint nehéz  
gépek által igénybe vett  
területekhez

• Kiváló bedolgozhatóság: könnyedén 
alkalmazható falakon és padlón egyaránt

• Könnyű tisztítás: a maradékanyag 
szivaccsal eltávolítható

• Meggátolja a burkolólapok  
elszíneződését

MI ÍGÉRÜNK
AMIT ÚTMUTATÓ: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Első lépés - Keverés: adja hozzá a B komponens 
tartalmát (edző a műanyag zsákban) az A 
komponenshez (gyanta). Győződjön meg róla, 
hogy a zsák teljes tartalmát felhasználta. Keverje 
össze a komponenseket alacsony fordulatszámú 
elektromos keverőgéppel mindaddig, amíg 
homogén színű és csomómentes nem lesz.

Második lépés - Alkalmazás, mint 
csemperagasztó: A Ceresit ULTRAEPOXY-t 
közvetlenül a keverővödörből vigye fel egy 
fogazott glettvas segítségével a fogadófelületre, 
hasonló módon, mint a cement alapú vékonyágyas 
csemperagasztóknál.

Harmadik lépés - Alkalmazás, mint fugázó: 
A bekevert anyagot epoxy fugalehúzóval juttassa 
a tiszta és száraz hézagokba. Győződjön meg 
róla, hogy a hézagok teljesen ki lettek töltve. 
Ezután átlós mozdulatokkal távolítsa el a felesleges 
anyagmaradványokat a burkolólapok felületéről.

Negyedik lépés - Tisztítás és befejezés: A 
fugázóanyag bedolgozása után a burkolólapok 
azonnal tisztíthatóak, ehhez használjon nedves 
fugázó szivacsot.

Ötödik lépés - EpoxyClean-nel történő 
tisztítás: A maradványok és foltok könnyed 
eltávolításához - melyeket a Ceresit ULTRAEPOXY 
alkalmazása után 24 órával még nem távolított el 
– használjon Ceresit CE 51 EpoxyClean speciális 
tisztítót.

MŰSZAKI ADATOK
ÖSSZETÉTEL: Ásványi töltőanyagokat és adalékszereket 

tartalmazó epoxigyanta

KEVERÉSI ARÁNY: 100 tömegrész 'A' komponens : 8 tömegrész 
'B' komponens

BEDOLGOZHATÓSÁGI IDŐ: kb. 60 perc

NYITOTT IDŐ: kb. 60 perc

HŐÁLLÓSÁG: -30°C -tól +100°C -ig (száraz meleg esetén)

TERHELHETŐ (RAGASZTÁS, FUGÁZÁS): 24 óra elteltével

További információ: 
www.ceresit.hu
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