
•  Ceresit Ceretherm Reno –már meglévô hôszigetelésre kerülô rendszer 
• Ceresit Ceretherm Repair – a sérülések javítására szolgáló rendszer 
• Garantálja a teljesen kompatibilis rendszer alkotóelemeket 
• A homlokzat nagyon tartós és vonzó megjelenésû 
• BioProtect Formula – a legjobb védelem a biológiai szennyezôdés ellen 

Hôszigetelô rendszerek  
felújítása és javítása 
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Felújítás és javítás – Ceresit Ceretherm Rendszer 

A Ceresit Ceretherm Reno Rendszer

A több éve szigetelt épületen sok sérülés elôfordulhat, ami negatívan befolyásolja a külsô 
megjelenését és a homlokzat szigetelésének hatékonyságát is. A Ceresit a problémák jellegétôl 
függôen két korszerû javítórendszert kínál:
A Ceresit Ceretherm Repair Rendszer a kis sérülések javítására szolgál. 
A Ceresit Ceretherm Reno Rendszer komolyabb üregesedések esetén vagy olyan helyzetekben, 
amikor a meglévô hôszigetelés túl vékony, ami rontja a hatékonyságát.

• Olyan esetekben kell alkalmazni, amikor:
- a meglévô hôszigetelés túl vékony 
- a külsô réteg sérülései túl súlyosak ahhoz,  

hogy ki lehessen javítani ôket. 

Az elsô lépés a meglévô hôszigetelô rendszer értékelése. Ha kétséges, hogy a meglévô szigetelést megfelelôen rögzítették-e, akkor helyileg meg 
kell ragasztani a hôszigetelô paneleket. A legjobb módja ennek az, hogy csak pontokon lyukasztjuk át a vakolatot és a szigetelô réteget, és CT 84 
Express PU ragasztót injektálunk be. 
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Ceresit Ceretherm Reno Rendszer – lépésrôl lépésre



A meglévô szennyezôdést és az alacsony szilárdságú rétegeket el kell távolítani nagy nyomású vízsugárral vagy mechanikus úton (vakarás, 
csiszolás). Ajánlatos Ceresit CT 98 koncentrátumot használni a tisztításhoz.

Biológiai szennyezôdés (moha, alga) esetén a Ceresit Stop Penész gombaölô szert kell alkalmazni és a homlokzatot le kell mosni nyomással 
mûködô mosóberendezéssel vagy kefével.

2  

3  

A kiegészítô hôszigetelô réteg javítja a szigetelési tulajdonságokat, de egyidejûleg túl is terhelheti a homlokzatot. Ezért Ceresit CT 84 
Express ragasztó használatát javasoljuk. Ez kisebb súllyal járó módja a polisztirol táblák rögzítésének, mint a hagyományos cementragasztók 
alkalmazása (1m2 polisztirol rögzítéséhez kb. 5 kg cementragasztóra van szükség, míg a Ceresit CT 84 Express esetén a ragasztó tömege 
0,1 kg/1m2).

A Ceresit Thermo Universal és CT 83 ragasztóhabarcsokat szintén javasoljuk a polisztirol táblák rögzítéséhez. 
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A Ceresit Ceretherm Reno Rendszerhez fém maggal ellátott mechanikus rögzítôelemeket kell használni. 

Ezt követôen az eljárás ugyanaz, mint a klasszikus hôszigetelô rendszereknél - BioProtect Formulával rendelkezô Ceresit - Ceretherm vakolatokat és 
festékeket kell alkalmazni. 
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•  A BioProtect formula hatékony és hosszú távú védelmet 
nyújt a biológiai szennyezôdés, penész gomba, 
alga növekedése és más biológiai korrózió ellen.

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

Egészséges és tartós homlokzat – BioProtect formulával rendelkezô Ceresit  
vakolatok és festékek 

A szokásos vakolattal fedett homlokzat ki van téve a káros gomba-, 
alga- és penészképzôdésnek.

A BioProtect formulával rendelkezô Ceresit vakolattal vagy festékkel 
fedett homlokzat – a fal felülete hatékonyan védett a penész, 
gomba, alga és más biológiai korrózió ellen, így a homlokzat 
hosszú ideig esztétikus és egészséges marad. 

BioProtect formula nélkül BioProtect formulával



Ceresit Ceretherm Repair (Javító) Rendszer

•  A homlokzaton megjelenô alábbi sérülések  
esetén kell alkalmazni:

 - polisztirol burkolólap hiány 

 - szennyezett falfelület 

 - biológiai szennyezôdés (gomba)

 - repedések 

 - a vakolaterôsítô háló szakadása 

A javítási/felújítási munka megkezdése elôtt értékelni kell a javítandó felületet. El kell távolítani a letöredezett darabokat, és meg kell tisztítani 
a felületet a portól és szennyezôdéstôl. A hôszigetelési munka megkezdése elôtt ellenôrizni kell a meglévô felület minôségét.  
Ez legyen teherbíró, tömör és száraz és minden olyan anyagtól mentes, amely gyengítheti a tapadást, mint például zsír, bitumen, és por.  
A szennyezôdést és az alacsony szilárdságú rétegeket el kell távolítani nagynyomású vízsugárral vagy mechanikus úton (vakarás, csiszolás). 
Az olyan felületeket, ahol alga és moha található, drótkefével kell megtisztítani. 

A felújítási munka megkezdése elôtt 

Burkolólap hiány fordulhat elô és repedések jelenhetnek meg a falon, 
ha nincs mechanikai rögzítés vagy a szél szívóerejéhez képest száma 
nem elég. A fokozott szélterhelés fôként az épület sarkaiban jelenik 
meg.

Burkolólap hiány 

Ha polisztirol burkolólap hiánya fordul elô, akkor a táblákat stabilizálni kell. Nem szükséges leszakítani ôket a Ceresit CT 84 Express-nek 
köszönhetôen, amely tanúsítással rendelkezik hôszigetelô rendszerekhez. A vakolatot és a szigetelôréteget csak pontokban kell átlyukasztani, és 
utána Ceresit CT 84 Express PU ragasztót kell beinjektálni. Ha szükséges, kiegészítô mechanikus rögzítôelemeket is lehet használni. 

Polisztirol burkolólap hiány – javítás



Néhány évvel az új vakolat felhordása után a homlokzat 
bepiszkolódhat, amit a felületen összegyûlt szennyezôdések okoznak 
(mint pl. idegen anyag, por). A szennyezôdés szintje a vakolat típusától 
és a külsô idôjárási feltételektôl függ. A szennyezôdés fôként az 
ablakpárkányok, zárólemezek, erkélyek szélein látható.

Szennyezett falfelület 

Egy új, nagyon hatékony terméket, a Ceresit CT 98-at javasoljuk a szennyezett felületek megtisztításához. A hatékony koncentrátum garantálja, 
hogy még a nagyon szennyezett felületeket is megtisztítja és zsírtalanítja. Kefe, szivacs vagy nyomással mûködô mosóberendezés segítségével 
kell felhordani (a szer megfelelô hígítása után).

A szennyezett homlokzatok megtisztítása 

A vakolatsérülések oka lehet például, hogy túl sok nedvesség vagy 
esôvíz hatol be a szerkezetébe, különösen a kevéssé víztaszító 
tulajdonság vagy a vakolatban megjelenô rések és repedések esetén. 
A biológiai szennyezôdés, vagyis a gomba-, moha- és algaképzôdés 
akkor jelenhet meg, ha a vakolatot nem a biológiai szennyezôdés 
mértékének megfelelôen választják ki. Gondot okozhat a biocidok 
hiánya vagy azok kioldódtak a vakolatból az idô múlásával.

Biológiai szennyezôdés 

A Ceresit hatékony penészeltávolító szert kínál – a Ceresit Stop Penész-t, amely eltávolítja a gomba-, moha- 
és algaképzôdés által okozott meglévô szennyezôdéseket. A Ceresit Stop Penész-el megtisztított felület alkalmas 
a festékekkel történô bevonásra. 

A gombával szennyezett homlokzat megtisztítása 



A homlokzaton megjelenô repedéseket Ceresit FT 101 flextec tömítôvel kell kitölteni közvetlenül a homlokzat alapos tisztítása után. Ez egy 
egykomponensû speciális tömítôanyag, amely finom töltôanyag frakciókat tartalmaz. Ezért száradás után a vakolat felületkiképzéséhez 
hasonlít. A Ceresit FT 101 flextec kiváló tapadást biztosít a különbözô anyagokhoz, és alkalmas festékekkel történô bevonásra.

A rések és repedések azért is megjelenhetnek a vakolaton, mert a 
hôszigetelô rendszert gyenge minôségû anyagokból készítették, illetve 
hibás teljesítés, vagy az épület statikájával kapcsolatos problémák, pl. 
süppedés miatt. Ilyen esetekben a javítási munka megkezdése elôtt 
tisztázni kell a probléma okát, és ellenôrizni a kialakult repedéseket.

 Repedések 

Repedések a homlokzaton – javítási munkák 

Amikor a felület erôsítô háló leszakad és a szigetelô réteg megsérül, a szigetelés sérült részét le kell vágni és el kell távolítani. Ezt követôen 
ki kell tölteni ezt a helyet a polisztirol szigetelés újbóli rögzítésével és a felület erôsítô réteg újbóli felhordásával, a háló elegendô mértékû 
átlapolásával, majd felület elôkészítéssel és olyan vakolat felhordásával, amelynek a szerkezete hasonló a meglévôhöz. 

A hálóval megerôsített réteg különösen fontos az egész rendszer 
tartóssága szempontjából, mert ez az a tényezô, amely meghatározza 
a rendszer csúcsellenállását. A habarcs megfelelô vastagságának és 
az üvegszál háló helyes alkalmazásának kombinációja biztosítja, hogy 
tartós és ellenálló homlokzatot kapjunk, különösen azokon a helyeken, 
ahol mechanikai hatásoknak van kitéve. Az erôsítô háló elveszítheti 
a védô tulajdonságait az alábbi helyzetekben: amikor az ágyazó 
réteget nem kellô alapossággal vitték fel (túl vékony), amikor a háló 
átlapolása nem elegendô; amikor a háló minôsége nem megfelelô 
(alacsony m2/tömeg); amikor nem ellenálló a lúgos környezettel 
szemben. 

A felület erôsítô üvegháló leszakadása 

A felület erôsítô háló leszakadása – javítás



Bízhat a minôségben!

A Ceresit Ceretherm Reno
és Ceresit Ceretherm Repair rendszerekben alkalmazott termékek 

Jel Termék neve Termék képe Leírás Felhasználás Csomagolás

CT 84 Express Poliuretán ragasztó 
polisztirol táblákhoz  

•  Könnyû adagolás és kényelmes használat 
•  Lehetôvé teszi a gyors elôrehaladást a munkával, vagyis ragasztás, 

dübelezés és háló felrakása mindössze egy nap alatt
•  Nagymértékû tapadás az ásványi felületekhez és polisztirol táblákhoz
•  Nagyon jó szigetelési tulajdonságok 
•  Lehetôvé teszi a munkák megvalósítását alacsony hômérsékleteken és 

magas páratartalom mellett

Felhasználás: 6 m2 850 ml –es flakon 

Stop Penész Gombaölô szer 

• Elpusztítja a gombákat, mikro organizmusokat és baktériumokat  
• A kezelt felület átfesthetô 
• Páraáteresztô 
• Használatra kész változatban kapható 

0,06 - 0,07 l/m2 500 ml-es flakon 

CT 98 Koncentrátum szennyezett 
felületek tisztításához 

• Eltávolítja a szennyezôdést, olajokat és kenôanyagokat 
• Nagy hatékonyságú 
• Alacsony felhasználás 
• Természetes környezetbarát anyag 
• Nem gyúlékony 

A szennyezôdés 
mértékétôl függôen 5l-es kanna 

FT 101 Flextec tömítô

• A homlokzaton megjelenô repedések kijavításához 
• Festhetô 
• Erôs tapadás az ásványi felületekhez 
• Vízálló
• UV-álló 
• Rugalmas 

A sérülés mértékétôl 
függôen 280 ml-es kartus

CT 49 
Silix XD®

Nano-szilikon festék

• Repedésáthidaló 
• Nagymértékben páraáteresztô 
• Öntisztuló (nagymértékben szennyezôdésálló)
• Nagyon tartós (a Silix XD® formulának köszönhetôen)
• Nagymértékben UV-álló és vízálló
• A Colours of Nature színeiben kapható 
• BioProtect Formula – ellenáll a gombának, algának és penésznek  

A festendô felület 
egyenetlenségétôl és 
felszívóképességétôl 
függôen, átlagosan 
kb. 0,3 l/m2 kétszer 
felhordva 

15 l vödör

CT 44 Akrilfesték 

• Repedésáthidaló 
• Kopásálló 
• Alacsony nedvszívóképesség
• Nagymértékben csökkenti a beton karbonátosodási folyamatát 
• A Colours of Nature színeiben kapható
• BioProtect Formula – ellenáll a gombának, algának és penésznek  

A festendô felület 
egyenetlenségétôl és 
felszívóképességétôl 
függôen, átlagosan 
kb. 0,3 l/m2 kétszer 
felhordva 

15 l-es vödör 

Javasoljuk még a ragasztóhabarcsokat és homlokzatvakolatokat, melyek a különbözô Ceresit Ceretherm szigetelôrendszerekhez alkalmazhatók.
A termékjellemzôkre és felhasználásra vonatkozó részletes tájékoztatás valamint használati útmutatás a Ceresit mûszaki adatlapokon található. 

Az alkalmazott hôszigetelés és a vakolat anyagának fajtájától függôen ajánlatos a homlokzatot újrafesteni Ceresit speciális festékekkel.  
A Ceresit CT 49 Silix XD® és Ceresit CT 44 különösen ajánlott, mivel ezek repedésáthidalóak.
Ezen a tulajdonságon kívül a Ceresit CT 49 Silix XD® festék öntisztító és nagymértékben páraáteresztô. Ezért a homlokzat hosszú idôn át 
esztétikus kinézetû és nincs kitéve túl sok nedvességnek. 

 A munka elvégzése 
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