
Ceresit vakolatok előnyei

Ceresit vakolatok választéka és előnyös tulajdonságai
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CT 60

„kapart” hatás
Szemcseméret:  

1,5 mm
2,0 mm

2,50 mm

CT 63
„dörzsölt” hatás
Szemcseméret:

3,0 mm

CT 64
„dörzsölt” hatás
Szemcseméret:

2,0 mm
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Szilikon-
szilikát

CT 174

„kapart” hatás
Szemcseméret:  

1,5 mm
2,0 mm

CT 175
„dörzsölt” hatás
Szemcseméret:

2,0 mm
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Mozaik CT 77
Szemcseméret:  
0.8 - 1.2 mm
1.4 - 2.0 mm
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• időjárásálló
• alacsony vízfelvétel és nagy rugalmasság 
• páraáteresztő
• BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának
• színtartósság
• a Ceresit Colours of Nature® teljes színskálájában kapható
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• páraáteresztő (lélegző)
• alacsony vízfelvétel
• kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak
• BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának
• színstabilitás
• a Ceresit Colours of Nature® teljes színskálájában kapható
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• időjárásálló
• könnyen tisztítható
• sok színösszetételben kapható

A nagyon jó minőségű és kedvező áron elérhető 
szilikon-szilikát vakolatok a világ sok  
országában nagy népszerűségnek örvendenek. 
Olvasson tovább a részletekért. 

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543
További információ: Czene Péter 06-30-919-2918 
www.ceresit.hu
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B ízhat a minôségben!

Ceresit vakolatok
Szilikon-szilikát vakolatok 



Szilikon-szilikát vakolatok
 Jó minőség, kedvező áron

A CT 174 és CT 175 szilikon-szilikát vakolatok olyan zseniális hibridek, amelyek egyesítik a szilikon 
és a szilikát vakolatok jó tulajdonságait. A népszerű akril vakolatokhoz képest ezen vakolatoknak 
jobb a páraáteresztő képességük és jobban ellenállnak a szennyeződéseknek. A szilikon-szilikát 
vakolatok lúgosságuknak köszönhetően hosszútávon védenek a biológiai szennyeződések ellen és 
így ezek a vakolatok tartósak és könnyen tisztán tarthatóak. A szilikon-szilikát vakolatok mindezen 
tulajdonságokkal együtt a vásárlók széles rétege számára elérhető, méghozzá kedvező áron. Kiváló 
alternatívájuk a jóval drágább, extra minőségű szilikon vagy szilikát vakolatoknak.

A szilikon-szilikát vakolat mindent visz
 Erősségek, előnyök 

• páraáteresztő (lélegző)
• alacsony vízfelvétel
•  kivalóan ellenáll az időjárás viszontagságainak
•  BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának
•  színstabilitás
•  a Ceresit Col urs of Nature® teljes színskálájában kapható

A szilikon-szilikát vakolatok két típusa érhető el:

CT 174 –  “kapart” hatás, 
szemcseméret 1,5 mm és 2,0 mm

CT 175 –  “dörzsölt” hatás, 
szemcseméret: 2,0 mm

“dörzsölt” hatás

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

“kapart” hatás

A magas mikro szemcsetartalom homogén, kőszerű megje-
lenést eredményez, ami sok házhoz elegáns választás lehet.

  Egészséges és tartós homlokzat

A szilikon-szilikát vakolatok - a többi Ceresit vakolathoz hasonlóan - BioProtect formulát 
tartalmaznak, amelyek ezáltal meghosszabbítják a homlokzat élettartamát.

• 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. 

Biológiai szennyeződés által megtámadott szokásos vakolat

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. 

Ceresit vakolatok BioProtect formulával


