
A Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer magasabb komfortérzetet nyújt otthonában, 
miközben jelentősen kevesebbet költ lakása fűtésére vagy hűtésére. Az ilyen hőszigetelés 
hozzájárul háza egyedi esztétikai értékéhez is. A rendszer további előnyeiről is beszámolunk 
a továbbiakban.

Ceresit Ceretherm Hôszigetelô Rendszer
Tartós megoldás a kényelmes és stílusos otthonért

Col urs of Nature®



 Védje a környezetet Emelje háza értékét 

 Tegye homlokzatát stílusossá és gyönyörûvé

Mert a külső mindig számít.
A hőszigetelő rendszer alkalmazása hozzájárul homlokzata vonzó 
külsőjéhez. A vakolatok széles választéka lehetővé teszi, hogy 
saját ízlésének megfelelően alakítsa ki házát. 

 Élvezze a meleget  

Hogy Ön és családja komfortérzete javulhasson. 
A hőszigetelés magasabb belső hőmérsékletet biztosít az őszi és 
téli hónapok során. Maguk a falak is melegebbek, ami hozzájárul 
a nagyobb kényelemérzethez.  

Kevesebb fosszilis tüzelőanyag használatával.
Tudta, hogy a hőszigetelés nélküli épületek fűtése a globális 
szénkibocsátás 35%-át okozza? A fűtési szükségletek 
csökkentésével Ön védi a környezetet. 

Úgy, hogy növeli az energiaosztályát. 
A hőszigetelt épületek kitűnnek alacsony energiafogyasztásukkal, 
amit az energia útlevél igazol. Ily módon, a hőszigetelő rendszer 
alkalmazásával növelheti háza piaci értékét. 

 Csökkentse az energiaköltségeket

Takarítson meg pénzt úgy, hogy kevesebb energiát 
használ otthona fűtésére vagy hűtésére.
Hőszigetelés nélkül csaIádi háznál az összes hő kb. 40%-a elvész 
a falakon keresztül. A szigetelőrendszer jelentősen csökkenti a 
veszteséget, mérsékelve így az Ön fűtési és hűtési költségeit. 

Miért kell az épületeknek hôtani védelmet biztosítani?
A kiváló minőségű hőszigetelésnek számos előnye van, amellyel kényelmesebbé és költséghatékonyabbá teheti az életét. A Ceresit 
Ceretherm Hőszigetelő rendszer kitűnően biztosítja ezeket az előnyöket, melyek segítségével teljes mértékben élvezheti otthonát és 
jelentős megtakarításokat érhet el. A hőszigetelő rendszer újonnan épült vagy hőtani szempontból már felújításban részesült nagy 
épületeken és önálló családi házakon egyaránt alkalmazható, tehát soha nem késő, hogy javítson a lakhelye minőségén.  

 Éljen a komfortzónában

Azáltal, hogy mindig tökéletes hőmérsékletet 
tapasztal otthonában.
A hőszigetelő rendszer nem csak a hideg évszakban kedvező, 
hanem a forró nyarakon is. A hőszigetelésnek köszönhetően a 
házán belül a hőmérséklet mindig kellemes és kiegyensúlyozott 
marad.
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Bízzon a szakmai ismeretben és tapasztalatban 
 Kitûnô, igazolt megoldások a Henkeltôl 

A kiváló minőségű Ceresit Hőszigetelő rendszer a Henkel óriási szakmai ismeretén és tapasztalatán 
alapszik. 
A Ceresit olyan hőszigetelő termékeket és rendszereket biztosít, amelyek:
• tartósak, hatékonyak és hosszú élettartamúak
• innovatívak és új technológiákon alapulnak
• a homlokzat biológiai szennyeződései (algák, gombák, stb.) elleni BioProtect formulával 

rendelkeznek
• az Európai Műszaki Engedély (ETA) tanúsításával rendelkeznek, amely bizonyitja a Ceresit 

Ceretherm Hőszigetelő rendszer termekeinek az európai szabványnak való megfelelését
• változatos (az igényeinek és gazdasági lehetőségeinek megfelelően)
• alkalmas új és „régi”, felújított épületekhez is 

 Stílusos és gyönyörû felületi kiképzés 

A Hőszigetelő rendszer nem csak az épület gyakorlati tulajdonságait javítja, hanem a külső megjelenését is.
A rendszer vakolatainak széles választéka lehetővé teszi a vonzó és egyedi külsőt.

A Ceresit vakolatok hatékony védelmet biztosítanak a víz és a szennyeződés ellen, emellett az akril és szilikon-szilikát vakolatokon belül 
különböző típusok és szövetszerkezetek állnak rendelkezésre.

 A Col urs of Nature® széles színválasztékot 
kínál

A vakolatok változatos színekben elérhetőek, így a háza olyan 
külsőt kaphat, amilyet valóban szeretne.

„dörzsölt” hatás „kapart” hatás 

Speciális szemcsékkel dúsított, melyek jellegzetes, függőleges,  
vízszintes vagy körkörös mintákat alkotnak. 

A magas mikro szemcsetartalom homogén, kőszerű megjelenést 
eredményez, ami sok házhoz elegáns választás lehet. 

Ügyeljen rá, hogy csak a Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer 
alkotóelemeit használja. 
Csak ugyanazon gyártó alkotóelemei:
• teljesen összeférhetőek fizikai és kémiai tulajdonságok szempontjából 
• jogosultak garanciára 
• teljes mértékben ellenőrzöttek szélsőséges körülmények között
• kerültek 25 éves élettartamra bevizsgálásra



Az összes tudnivaló a rendszerrôl
A rendszerek könnyen elkészíthető vagy használatra kész elemekből állnak, melyeknél a fő szigetelő anyag polisztirol hab vagy 
ásványgyapot. Akár polisztirolról, akár ásványgyapotról van szó, a szigetelési hatékonyságuk, időjárás- és ütésállóságuk, valamint 
mikrobiológiai szennyeződéssel (penész és alga) szembeni ellenálló képességük nagyon magas, és más termékekkel összehasonlítható. 
Néhány más tényezőt is érdemes azonban figyelembe venni, mielőtt meghozza a végső döntést:

 Polisztirol hab rendszerek  Ásványgyapot rendszerek 

• az összes tégla és beton szerkezethez 
• gazdaságos megoldás 
• nagyon könnyű anyag 
• nem áll fenn a veszély, hogy túl nagy megterhelést gyakorol az 

épület szerkezetére 
• könnyű vele dolgozni 
• nincs tűzterjedés 

• az összes tégla és beton szerkezethez, fa és fa alapú, valamint 
keretszerkezethez  

• az anyag magas páraáteresztő képességű 
• nagyon jó hangszigetelés
• íves körvonalú épületekhez 
• nem gyúlékony 

Válassza ki az Önnek 
megfelelő rendszert
A Ceresit Ceretherm
Hőszigetelő rendszer 
kielégíti az egyedi 
igényeket. Tekintse át, és 
döntse el, melyik a legjobb 
Önnek és a házának. 

Polisztirol hab rendszerek Ásványgyapot 
rendszerek

Ceretherm Popular
rendszer

Ceretherm Classic
rendszer

Ceretherm Premium
rendszer

Ceretherm Express
rendszer

Ceretherm Premium
Wool rendszer

Gazdaságos Optimális Kiváló Nagyon gyors és 
innovatív Kiváló

•	Gazdaságos megoldás
•	 Ellenáll a penész és alga 

növekedésének
•	Nincs tűzterjedési osztály 

•	 Nagy ütésállóság és az 
egyedi szálkombináció miatt 
különösen tartós 

•	Rugalmas és repedés-áthidaló
•	 Ellenáll a penész és alg 

növekedésének
•	Nincs tűzterjedési osztály

•	Gyorsan felvihető 
•	 Ellenáll a penész és alga 

növekedésének
•	Különösen tartós
•	 Ellenáll a penész és alga 

növekedésének
•	Nincs tűzterjedési osztály

•	Nagyon gyorsan felvihető 
•	Nagyon tartós 
•	 Innovatív és kiváló minőségű 

megoldás 
•	Jobb szigetelési tulajdonságok 
•	Rugalmas és repedés-áthidaló
•	 Ellenáll a penész és alga 

növekedésének 
•	Nincs tűzterjedési osztály

•	Gyorsan felvihető
•	Különösen tartós
•	Rugalmas és repedés-áthidaló
•	Jobb akusztikai tulajdonságok 
•	 Nagyon magas páraáteresztő képesség
•	 Ellenáll a penész és alga növekedésének 
•	Nem gyúlékony

Rögzítés
Ragasztó habarcs Thermo Universal vagy CT83 Thermo Universal vagy CT83 CT 85 CT 84 CT 85

Szigetelőanyag Polisztirol hőszigetelő lemez Polisztirol hőszigetelő lemez Polisztirol hőszigetelő lemez Polisztirol hőszigetelő lemez Ásványgyapot

Megerôsített  
réteg

Üvegszálas háló Háló Háló Háló Háló Háló

Ragasztó és ágyazó 
habarcs Thermo Universal vagy CT83 CT 85 CT 85 CT 85 CT 85

Alapozó festék CT 16 CT 16 CT 16 CT 16 CT 16 

Vakolatok
Akril CT 60, CT 63, CT 64 CT 60, CT 63, CT 64 CT 60, CT 63, CT 64 CT 60, CT 63, CT 64 -

Szilikon-szilikát CT 174, CT 175 CT 174, CT 175 CT 174, CT 175 CT 174, CT 175 CT 174, CT 175

Homlokzati 
festékek

Akril CT42, CT44 CT42, CT44 CT42, CT44 CT42, CT44

Szilikát CT54 CT54 CT54 CT54 CT54

Nanoszilikon CT49 CT49 CT49 CT49 CT49



 Vakolatok széles választéka

A vakolatok mint a hőszigetelő rendszer utolsó részei, nagyon fontosak. További tulajdonságokat adnak a rendszernek, és 
biztosítják a lehetőséget, hogy a színek és szerkezetek széles választékának köszönhetően stílusos és szép homlokzatokat 
tudjunk kialakítani.
Lássuk a Ceresit vakolatok tulajdonságait:

Egészséges és tartós homlokzat
 Hatékony védelem

• A BioProtect formula hatékony és hosszú távú védelmet nyújt a biológiai 
szennyeződés, penész gomba, alga növekedése és más biológiai korrózió ellen.

• A speciális, biocidot tartalmazó kapszuláknak köszönhetően a hatóanyag 
folyamatosan oldódik ki, biztosítva ezáltal a hosszú távú hatást. Ez a folyamat 
teljesen biztonságos a környezetre nézve.

A szokásos vakolattal fedett homlokzat ki van téve a gombák, 
algák és penész növekedésének. 

BioProtect formulával rendelkező Ceresit vakolattal fedett 
homlokzat – a fal felülete hatékonyan védett a penész, gombák 
és más biológiai korrózió ellen, így a homlokzat hosszú ideig 
esztétikus és egészséges marad. 

Biológiai szennyezôdés által megtámadott szokásos vakolat Ceresit vakolatok BioProtect formulával

Ceresit felületi kiképzések fizikai és kémiai tulajdonságainak össze-
hasonlítása 

Páraáteresztô 
képesség 

Víztaszító  
képesség 

Szennyezôdéssel
szembeni ellenállás 

Mikrobiológiai  
szennyezôdéssel

szembeni ellenállás 
Tartósság

VA
KO

lA
TO

K

Akril vakolatok CT 60, CT 63, CT 64 ++ +++ ++ ++++ +++

Szilikon-szilikát vakolatok CT 174, CT 175 +++ +++ +++ ++++ ++++

FE
ST

ÉK
EK

Akril festékek CT 42, CT 44 ++ +++ ++ ++++ +++

Szilikát festék CT 54 ++++ ++ +++ +++++ ++++

Nanoszilikon festék CT 49 Silix XD®+3 +++++ +++++ +++++ ++++ +++++

Vakolatok struktúrái és szemcseméretei

Akril Szilikon-szilikát Mozaik

CT 60 CT 63 CT 64 CT 174 CT 175 CT 77

Struktúra: “kapart” “dörzsölt” “dörzsölt” “kapart” “dörzsölt”

Szemcse- 
méret:

1.5 mm 
2.0 mm 
2.5 mm

3.0 mm 2.0 mm 1.5 mm
2.0 mm 2.0 mm 0.8-1.2 mm

1.4-2.0 mm



A fent bemutatott színek a Ceresit által kínált összes vakolatra vonatkoznak. Ezek akril és szilikon-szilikát vakolatok. A színeket 
nyomtatási eljárással reprodukáltuk, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektől. Ha a szín kiválasztása döntő fontosságú, akkor azt 
javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott vakolatmintát. 

Varázsolja otthonába a természetet!
Col urs of Nature®

Óceánok és tengerek, frissesség és tisztaság. Ez az a kék szín, 
amely vitalitást és energiát ad az életéhez. A Ceresit a nagyon 
világostól a legintenzívebb színekig kínál széles választékot. 

Tökéletes választás azok számára, akik szeretik a meleg, 
barátságos sárgákat és a világos barnákat. Ezek azok a színek, 
amelyek optimizmusra és az élet élvezetére ösztönöznek és 
felidézik a napsütéses emlékeket. Élvezze otthonát a homokszín 
valamelyik árnyalatában! 

VÍZ HOMOK



Az andalúziai barna és a provence-i levendula két példa a 
Ceresit legnagyobb színcsoportjából. Ez a természet és a 
hagyomány szeretetét és azt az alapvető szükségletet jelképezi, 
hogy közel legyünk a földhöz. Ezek olyan alapvető színek, 
amelyek mindig gyönyörűek, függetlenül a gyorsan változó 
divatoktól és hangulatoktól. 

Világos vagy sötét, tiszta zöld vagy kékes. Ezek azok a színek, 
amelyek a békét, harmóniát és a természet szeretetét jelképezik. 
A Ceresit tervezésében az Ön háza a természet részévé és a helyi 
tájkép pozitív elemévé válik. 

FÖLD ERDŐ



A mozaik vakolatok használatra kész, dekoratív színezésű felső vakolati réteget biztosítanak. Használhatók 
belső és külső falakon, melyek hamar elszennyeződnek, pl. folyosók, lépcsőházak, lábazatok, talpkövek, 
ablak- és ajtótokok. Áthidalnak bármilyen meglévő felületi repedést, és gyönyörű felületi kikészítést 
biztosítanak a háza számára. 
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A termékek mûszaki adatai 
 Vakolatok

Va
ko

la
to

k

Akril

CT 60

„kapart” hatás
Szemcseméret:  

1,5 mm
2,0 mm

2,50 mm

• időjárásálló
• alacsony vízfelvétel és nagy rugalmasság 
• páraáteresztő
• BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának
• színtartósság
• a Ceresit Colours of Nature® teljes színskálájában kapható

CT 63
„dörzsölt” hatás
Szemcseméret:

3,0 mm

CT 64
„dörzsölt” hatás
Szemcseméret:

2,0 mm

Szilikon-szilikát

CT 174

„kapart” hatás
Szemcseméret:  

1,5 mm
2,0 mm

• páraáteresztő (lélegző)
• alacsony vízfelvétel
• kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak
• BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának
• színstabilitás
• a Ceresit Colours of Nature® teljes színskálájában kaphatóCT 175

„dörzsölt” hatás
Szemcseméret:

2,0 mm

Mozaik CT 77
Szemcseméret:  
0.8 - 1.2 mm
1.4 - 2.0 mm

• tartós és dörzsálló
• időjárásálló
• könnyen tisztítható
• sok színösszetételben kapható

 Alapozófestékek

A
la

p
o
zó

-
fe

st
ék Akril és

szilikon-szilikát CT 16
Akril, és  

szilikon-szilikát 
vakolatokhoz 

• a vakolat könnyebben felhordható 
• jobb tapadás az alapfelülethez 
• vízálló
• használatra kész
• a Ceresit Colours of Nature® teljes színskálájában kapható

 Ragasztók

Ra
g

a
sz

tó
k

Polisztirol hab és
és ásványgyapot
rendszerekhez

Thermo 
Universal

EPS ragasztó és ágyazó 
tapasz

• természetes rostokat tartalmaz 
• jó tapadású 
• időjárásálló

CT 83 EPS ragasztó és  
ágyazó tapasz

• nagyon jó tapadás 
• könnyen felhordható
• időjárásálló

CT 84
poliuretán ragasztóhab 

polisztirol 
táblákhoz

• nagyon gyorsan felhordható 
• jobb szigetelési tulajdonságok 
• könnyen kezelhető 
• kiváló tapadás  
• rugalmas

CT 85
EPS és ásványgyapot 
ragasztó és ágyazó 

tapasz

• magas ütésállóság 
• egyedi szálkombináció 
• elasztikus és repedés-áthidaló 
• nagyon jó tapadás
• időjárásálló



A termékek mûszaki adatai 
 Homlokzati festékek

 Téli adalékszerek

H
o

m
lo

kz
a
ti 

fe
st

ék
ek

Akril

CT 42

• ellenáll a lúgos behatásoknak
• ellenáll az időjárás viszontagságainak
• algásodás és gombásodás elleni védelem
• elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben

CT 44

• a beton karbonátosodását korlátozza
• repedésáthidaló
• alacsony nedvességfelvétel, rugalmasság
• ellenáll az időjárás viszontagságainak
• ellenáll a mechanikai behatásoknak
• algásodás és gombásodás elleni védelem a BioProtect formulának köszönhetően
• elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben

Szilikát CT 54

• rendkívül páraáteresztő
• ellenáll a mechanikai behatásoknak, a tisztítás hatásainak
• ellenáll az időjárás viszontagságainak
• színtartó
• algásodás és gombásodás elleni védelem a BioProtect formulának köszönhetően
• elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben

Nanoszilikon CT 49 Silix XD®

• minimális nedvességfelvétel
• nagy páraáteresztő képesség
• öntisztító tulajdonságú (szennyeződéstaszító)
• rendkívül tartós a Silix XD technológiának köszönhetően
• repedésáthidaló
• UV- és időjárásálló
• tixotróp tuljadonságú
• algásodásnak és gombásodásnak  kitett felületekre
• elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben

Té
li 

a
d

al
ék

sz
er

ek Ragasztókhoz CT 280

• ragasztó tapaszokhoz és ágyazó habarcsokhoz
• szezonon kívül is elvégezhető a külső hőszigetelés
• a felhasznált anyagok kötési ideje és száradási ideje felgyorsul
• keverési arány: 1 flakon adalékszer 1 zsák Ceresit ragasztó habarcshoz

Vakolatokhoz és 
festékekhez CT 240

• vakolatokhoz és homlokzati festékekhez
• szezonon kívül is elvégezhető a külső hőszigetelés
• a felhasznált anyagok kötési ideje és száradási ideje felgyorsul
• keverési arány: 1 flakon adalékszer 1 vödör Ceresit vakolathoz
• növeli a vakolatok esőállóságát



VISAGE Természetes hatású vakolatok és festékek

A kortárs design kedveli a természetes anyagokat

A VISAGE képet és megjelenést jelent, utalva a fô 
célunkra, hogy ideális anyagokat biztosítsunk az 
építtetôknek, ami lehetôvé teszi a legméltóságteljesebb 
és legelegánsabb projektek megvalósítását. Ez tökéletes 
válasz a kortárs design kihívásaira, amely értékeli 
a minimalizmust és az egyszerûséget anélkül, hogy 
visszariadna az újszerû és kísérletezô ötletektôl. 

A kortárs trendeket követve az építészek gyakran 
választanak természetes anyagokat, pl. követ, fát vagy 
fémet a homlokzatok domináns vagy kiegészítô felületi 
kiképzéseként. Sajnos a valódi anyagokat, azon kívül, 
hogy nagyon költségesek, nehéz szállítani és dolgozni is 
nehéz velük.  
Az építôanyagok területén szerzett többéves 
tapasztalatunk és a legújabb építészeti trendek ismerete 
arra ösztönzött minket, hogy bevezessük a vakolatok 
és festékek új családját, a VISAGE-t, melyet a természet 
ihletett. 



A VISAGE széles választékot felölelô termékei közötti választási folyamat megkönnyítése érdekében három fô 
kategóriára osztottuk ôket, melyek a természeti erôforrások három fô csoportját képviselik: kô, fa, és fém anyagok. 
Mindegyik csoporton belül a szín- és szövetszerkezet gazdag választékát kínáljuk, amelyek lehetôvé teszik a 
legegyedibb koncepciók életre hívását. 

Kôhatású homlokzatok

Fahatású homlokzatok

Fémhatású homlokzatok 



A kô évszázadok óta nagyra értékelt, népszerû anyag, 
melyet változatossága és idôtlen szépsége miatt kedvelünk.  
A homlokzatnak méltóságteljes és elegáns megjelenést 
kölcsönöz, és a klasszikus és minimalista stílusú épületeknél 
egyaránt használják. 
A követ érdekes kombinációban lehet alkalmazni más 
hagyományos építôanyagokkal. Ezek a homlokzatok kiváló 
minôségû, modern, mégis mértékletes designt képviselnek, 
hangsúlyozva az építtetô kiváló ízlését. A homlokzati felület- 
kiképzések kôhatású csoportján belül a gránit és a homokkô 
gazdag választékát kínáljuk. 

A fa kulcsszerepet játszik a kortárs designban. Ez a 
természetes anyag rendelkezik mind szigetelô, mind esztétikai 
tulajdonságokkal, ugyanakkor megfelel az építészetben 
elterjedt modern pro-ökológiai irányvonalaknak. A projekttôl 
függôen a fa homlokzatok ideálisak modern apartman 
ingatlanok és kereskedelmi épületek nagy felületeinek 
létrehozására, illetve családi házak kisebb homlokzataihoz. 
A VISAGE termékcsalád tökéletes válasz bárkinek, aki olyan 
korszerû anyagot keres, amely újra létrehozza a természetes 
fa szépségét és eleganciáját. Ezek az anyagok szembeötlô 
részleteket alakítanak ki, melyek hangsúlyozzák a ház egyedi 
felületi kiképzését.

A modern építészetben nem csak a hagyományos 
anyagok inspirálják a tervezôket. A kortárs projektek egyre 
gyakrabban alkalmaznak vibráló, fényes alkotóelemeket, 
amelyek a legújabb, dinamikusan változó trendeket képviselik 
az építészetben. 
A VISAGE palettán belül választhatunk fém-, foszforeszkáló, 
és opálhatású termékek közül, amelyek segítségével 
bármilyen ötlet egyedi, eredeti homlokzattá alakítható. Sôt, a 
korszerû technológia hosszan tartó, ellenálló hatást biztosít. 

Kôhatású homlokzatok

Fahatású homlokzatok

Fémhatású homlokzatok 
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B ízhat a minôségben!

Varázsolja otthonába a természetet!
Col urs of Nature®


