
Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Burkolatragasztás

Linóleum-, PVC-, textil- és gumiburkolat ragasztás Parketta ragasztás

Termék

R 710 UK 400/Pattex Padló K 188 E P 618 P 675 Sicure Pattex Parkettafugázó Pattex Nút- és csapragasztó

Felhasználási 
terület

Valamennyi burkolat típus kül- és 
beltéri ragasztására.

Homogén és heterogén PVC-
burkolat, linóleum és padlószőnyeg 

ragasztására. 

PVC-, gumi-, szőnyeg- és poliolefin 
burkolat ragasztására, padlóra, falra 

és mennyezetre is. Különösen ajánlott 
LVT-lapokhoz.

Elsősorban mozaik- és csaphornyos 
parketta ragasztására.

Valamennyi parketta típus 
ragasztására alkalmas. 

Készparketta és laminált padló 
dilatációs hézagainak esztétikus 

kitöltésére (falcsatlakozások, 
csőáttörések, burkolatváltás stb.).

Készparketta, laminált padló 
és faforgácslap stb. nút- és 

csapragasztására.

* A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók.  (www.ceresit.hu)

Ragasztó típusa Oldószermentes, kétkomponensű 
poliuretán ragasztóanyag

Diszperziós ragasztó Speciális, diszperziós ragasztó Diszperziós ragasztó
FlexTec® technológiával készült 

elasztikus ragasztó
Oldószer- és szilikonmentes 

tömítőanyag
Diszperziós faragasztó

Milyen aljzatra 
(felületre)? 

Nedvszívó és tömör aljzatra is. Csak nedvszívó aljzatra. Nedvszívó és tömör aljzatra is. Csak nedvszívó aljzatra. Nedvszívó és tömör aljzatra is.

Oldószer- és szilikonmentes.
6 színben kapható:

- kőris/juhar
-fenyő
-bükk
-tölgy

-cseresznye
-mahagóni/merbau 

Az egyik   felületnek Nedvszívónak 
kell lennie.

Egyéb fontos 
információk

Nedvesség- és időjárásálló. “Félkontakt” módon is ragaszt.
Gumiburkolat ragasztása: max. 2,5 

mm vastagságig.
Kontaktragasztóként is alkalmazható.

Csökkentett víztartalmú ragasztó. 
Egzotikus fafajtából készült  

és nagyméretű parketta esetén nem 
ajánlott.

Egy komponensű víz- és 
oldószermentes. 

Hosszantartó rugalmasság.

Klikkes parketta és laminált padló 
illesztéseinek nedvesség elleni 

védelmére is javasolt.
D3 vízállóságú faragasztó.Ajánlott kenőlapát 

típusa

Vékony gumiburkolat:
A2 vagy A3

Vastag gumiburkolat:
B1 vagy B2

Textilburkolat:
B1 vagy B2

PVC-burkolat:
A2 vagy A3

Rugalmas burkolatok:
 A2 vagy A3

Textilburkolat:
 B1 vagy B2 

Tömör felületre:
 A4 vagy A1

B3 B11 vagy B15

Valamennyi ragasztó alkalmazható padlófűtés esetén is és ellenáll a székgörgő igénybevételnek.



Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Aljzatkiegyenlítés és réskitöltés

Termék

DA MAX DD+ DH Maxi RS 88

Milyen aljzatra? Szívó és tömör aljzatra 
egyaránt. Csak nedvszívó aljzatra. Szívó és tömör aljzatra 

egyaránt.
Szívó és tömör aljzatra 

egyaránt.

Rétegvastagság 2-20 mm 0,5-10 mm 3-30 mm 1-100 mm

Járhatóság kb. 3 óra kb. 2 óra kb. 3 óra kb. 30 perc

Burkolhatóság

5 mm vastagságig: 
kb. 24 óra

 5-10 mm-ig: kb. 48 óra
 10 mm vastagság felett:

kb. 3-4 nap

Rugalmas burkolattal: 
minden rétegvastagság esetén 

24 óra
Parkettával:

kb. 3 nap múlva

15 mm rétegvastagságig:
kb. 24 óra

15 mm rétegvastagság felett:
kb. 48 óra

kb. 1 óra elteltével

Jelölés CT-C25-F7-B1,5 CT-C30-F7-B2,0 CT-C30-F7-B2,0 CT-C30-F10

Tulajdonságok

Feszültségszegény.
Alkalmas tiszta és járható 

aljzatra.
Kazeinmentes.

Padlófűtes esetén is.

Min. C12 szilárdságú 
aljzatbetonra, esztrichre. 

Gyorskötésű, kazeinmentes.
Parketta alá kiváló. 

Padlófűtes esetén is.

Szálerősített, gyorskötésű.
Kitűnő végszilárdság,  
parketta alá kiváló.

Nagyobb felületi egyenetlenség 
esetén is alkalmazható.

Padlófűtés esetén is.

Alkalmas foltszerű 
javításokhoz, mélyedések 

és  egyenetlenségek 
megszüntetésére, javítására.
Rendkívül gyorsan szárad.

Ceresit melegburkolati termékismertető táblázat

Burkolatragasztás

Kontaktragasztás Vezetőképes ragasztás Újrafelszedhető rögzítés

Termék

K 1720 K 112 T 425 Tackifier Pattex Padló Univerzális

Felhasználási terület
Lépcső profilok, élvédők, 
szegőlécek és lábazati 
elemek ragasztására.

Elektromosan 
vezetőképes és 

elektrosztatikusan 
vezetőképes 

(disszipatív) textil-, 
PVC- és gumiburkolat 

ragasztására. 

Speciális csúszásgátló 
folyadék, amely 

megakadályozza a a 
különböző hátoldalú 
modul szőnyeglapok 

elmozdulását. 

PVC- és szőnyegburkolat 
ragasztására, ideiglenes 

rögzítésére. Könnyen 
visszaszedhető. 

Ragasztó típusa Oldószeres ragasztó Diszperziós ragasztó Diszperziós folyadék Diszperziós ragasztó

Milyen aljzatra? Nedvszívó és tömör 
aljzatra is.

Nedvszívó és tömör 
aljzatra is.

Nedvszívó és tömör 
aljzatra is.

Nedvszívó és tömör 
aljzatra is.

Egyéb fontos 
információk

PVC-, linóleum, tűfilc- 
és sima hátoldalú 

gumiburkolat ragasztására 
is alkalmas.

Toluolmentes.

Levezetési ellenállás:
<3 x 105 Ohm

Gumiburkolat megengedett 
vastagsága: max. 3,5 mm 

(tekercs), max. 2,5 mm (lapok).

A rögzített lapok könnyen 
cserélhetőek.

A ragasztó maradványok 
könnyen eltávolíthatók 

(mosószeres meleg vizes 
áztatás).

Ajánlott kenőlapát 
típusa A4, A0 vagy ecset Non Static K (S1) Hengerrel felhordható

Rögzítés:
szivacshenger vagy A0

Ragasztás
A1, A2 vagy A4.

Valamennyi ragasztó alkalmazható padlófűtés esetén is és ellenáll a székgörgő igénybevételnek.

Alapozás

Termék

R 766 Multifunkciós R 777 R 740 R 755

Milyen aljzatra? Szívó és tömör aljzatra 
egyaránt. Csak nedvszívó aljzatra. Szívó és tömör aljzatra 

egyaránt.
Szívó és tömör aljzatra 

egyaránt.

Tulajdonságok
Diszperziós.

Ultragyorsan szárad, kiváló 
tapadást biztosít. 

Diszperziós.
 Vissza maradó port megköti, 

jó tapadást biztosít.

Egykomponensű 
poliuretán alapozó, 

alkalmas a visszamaradt 
aljzatnedvesség bezárására 

4 CM%-ig.

Kétkomponensű epoxi 
alapozó, alkalmas 

a visszamaradt 
aljzatnedvesség bezárására 

6 CM%-ig.

www.ceresit.hu




