
Ceresit termékismertető táblázat

Burkolatragasztók

Termék

CM 9 CM 11 Plus CM 12 CM 12 Plus CM 14 CM 16 CM 17 CM 24 CM 25 fehér CM 29 Multi X-press CM 92 CM 77 Easy Fix

Hol 
használható?

Lakóterekben, átlagos 
igénybevétel esetén, kisméretű 

porózus lapokhoz.*

Lakóterekben, lépcsőházban, 
folyosón, pincékben, tároló- és 
szárítóhelyiségekben, nedves 
és időszakosan vízterhelésnek 

kitett helyiségekben
pl. fürdőszoba, konyha, WC 

ragasztásához.*  

Lakóterekben,  nedvességnek 
kitett helyiségekben, közületi 

terekben (üzletek, irodák, 
szállodák, éttermek, kávézók, 
bemutatótermek, kiállítóterek, 

szépségszalonok, rendelők stb.), 
erkélyen, teraszon*

Lakó- és közületi terekben, 
lépcsőházban, folyosón, 

pincékben, tároló- és 
szárítóhelyiségekben, 
nedvességnek kitett 

helyiségekben
pl. fürdőszoba, konyha, WC, 

erkélyen, teraszon.*  

Lakó- és közületi helyiségekben, 
komolyabb terhelések esetén 

is, nedvességnek kitett 
helyiségekben, erkélyen, 

teraszon, valamint gipszkarton-, 
faforgács-, OSB-lapokon.*

Lakó- és közületi helyiségekben, 
komolyabb terhelések 

esetén is (műhelyekben, 
gyártóterekben), nedvességnek 
kitett helyiségekben, erkélyen, 
teraszon, meglévő burkolatra, 

valamint gipszkarton-, 
faforgács-, OSB-lapokon*

Extrém igénybevételre.  
A lakó- és közületi tereken kívűl 

ipari burkolatok készítésére 
is kiváló (pl. hűtőházban, 

üzemekben). Hőingadozásnak és 
alakváltozásnak kitett felületeken 

(pl. nyitott terasz, erkély, ill. 
gipszkarton-, faforgács-,  

OSB-lapokon)*

Bel- és kültérben nehéz, 
és nagyméretű lapok 
megcsúszásmentes 

ragasztásához (vízszintes  
és függőleges felületen)*

Bel- és kültérben, teraszon, 
medencében, homlokzaton, 
valamint kritikus felületeken 
is (gipszkarton-, faforgács-, 

OSB-lap), elsősorban áttetsző, 
természetes kőböl készült lapok 

ragasztására*

Bel- és kültérben, egyebek közt 
teraszon és erkélyen, fokozott 

terhelés esetén.*

Alkalmazható fűtött esztrichre, 
panelos fűtési rendszerekre, 

gázbetonra, erkélyre, teraszra, 
homlokzatra, előre gyártott 

betonelemekre, továbbá friss 
cement esztrichre, szárazépítő 

lemezre és merev  
fa padlószerkezetre.*

Kritikus és alakváltozásra 
hajlamos felületekre (pl. fém, 
fa, szárazépítőlapok, meglévő 
burkolat stb.), valamint vizes 

helyiségekben. Továbbá, 
gépjárműmosókban, nagyüzemi 

konyhákban, laboratóriumokban.*

Beltéri falburkoláshoz 
nedves helyiségekben 

(fürdőszoba, konyha, mosdó) 
és száraz területeken egyaránt. 

Használható még kisebb 
egyenetlenségek javítására  

falon és mennyezeten.*

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

Ragasztó 
fajtája

Vékonyágyas burkolatragasztó
Emelt minőségű fagyálló 

burkolatragasztó

Elasztikus, folyékonyágyas 
burkolatragasztó kerámia 

burkolólapokhoz kül- és beltéri 
használatra

Elasztikus burkolatragasztó 
kerámia burkolólapokhoz kül- és 

beltéri használatra

Flexibilis burkolatragasztó 
kerámia burkolólapokhoz kül- és 

beltéri használatra

Flexbilis burkolatragasztó 
szálerősítéssel gres lapokhoz

Extra minőségű flexibilis 
burkolatragasztó szálerősítéssel

Nehéz burkolólap- és kőragasztó Üvegmozaik és márványragasztó
Gyorskötésű flexibilis 

burkolatragasztó
Nagyon rugalmas, speciális 

ragasztóhabarcs

Felhasználásra kész, MS 
polimer bázisú rugalmas 

burkolatragasztó

Felhasználásra kész, 
vékonyágyazású 
burkolatragasztó

Milyen 
lapokhoz?

Porózus lapokhoz  
(mázas csempe).

Gres (csak beltérben) és 
kerámia lapokhoz.

Gres és kerámia lapokhoz Gres és kerámia lapokhoz Gres és kerámia lapokhoz. Gres és kerámia lapokhoz
Gres és kerámia lapokhoz, 
nagyméretű ipari lapokhoz.

Elszíneződésre nem hajlamos 
ipari lapok-, kőburkolat-, 

greslapokhoz

Üvegmozaik, üvegtégla, 
kerámia-, gres-, 

hőszigetelő lapokhoz, márvány, 
gránit lapokhoz

Kerámia- és gres-, 
elszíneződésre nem hajlamos 

kő burkolólapokhoz.

Kerámia- és gres, Cotto, 
betonlap, természetes kő, 

üveglap és üvegmozaikhoz.
Minden típusú burkolólaphoz.

Kerámia-, gres-, mozaik- és 
természetes kőlapokhoz.

Nedvszívó/
Tömör felület

Nedvszívó felületre. Nedvszívó felületre Nedvszívó és tömör felületre is. Nedvszívó és tömör felületre is. Nedvszívó és tömör felületre is. Nedvszívó és tömör felületre is Nedvszívó és tömör felületre is Nedvszívó felületre Nedvszívó és tömör felületre is Nedvszívó és tömör felületre is Nedvszívó és tömör felületre is. Nedvszívó és tömör felületre is. Nedvszívó felületre.

Lapméret Kis méretű lapok.
6 mm vastag greslap esetén: 

max.  40 cm × 40 cm 
max. 80 cm × 80 cm 
(folyékonyágyasként)

max. 60 cm x 60 cm  
(gres: 50 cm x 50 cm)

max. 60 cm x 60 cm Max. 80 cm x 80 cm Max. 100 cm x 100 cm Nagyméretű lapokhoz is Nagyméretű lapokhoz is Nagyméretű lapokhoz is Extra nagyméretű lapokhoz is. Extra nagyméretű lapokhoz is. max. 40 cm x 40 cm

Jelölés C1T C1T C2E C2T C2TE C2TES1 C2TES1 C2T C2TES1 C2FTE C2ES2 R2TS2 D2TE

Nyitott idő kb. 20 perc kb. 20 perc kb. 30 perc kb. 20 perc kb. 30 perc kb. 30 perc kb. 30 perc kb. 20 perc kb. 30 perc kb. 30 perc kb. 30 perc kb. 20 perc kb. 30 perc

Fugázható 24 óra múlva
8 óra (gres lapok, falon),  

16 óra (gres és porózus lapok, 
járó felületen)

24 óra múlva 24 óra múlva 24 óra múlva 24 óra múlva 12 óra múlva 24 óra múlva 24 óra múlva 3 óra múlva 12 óra múlva 24 óra múlva 24 - 48 óra múva

Korlátozás Csak beltérben.
Greslapokhoz nem ajánlott.

max. 0, 25 m2/lap kültérben max. 30 m2-es felület kültérben max. 0,2 m2 lapméret kültérben max. 0,2 m2 lapméret
Kültéri alkalmazás esetén a lapok 
hátoldalának lekenése is javasolt.

Kültéri alkalmazás esetén a lapok 
hátoldalának lekenése is javasolt.

Kültéri alkalmazás esetén a lapok 
hátoldalának lekenése is javasolt.

A természetes kövek sokfélesége 
miatt próbaragasztást kell 

végezni.

A burkolólapokat megfelelő 
erővel 30 percen belül a kikent 

ragasztóba kell nyomni.

Kültéri alkalmazás esetén a lapok 
hátoldalának lekenése is javasolt.

Kültéri alkalmazás esetén a lapok 
hátoldalának lekenése is javasolt.

Padozaton és kültérben nem 
használható.

Egyéb 
tulajdonság

Gazdaságos, ideális egyenetlen 
felületekhez, 5 és 15 mm közötti 

ágyazáshoz.

Kül- és beltérben is 
alkalmazható.

Lecsúszásmentes.

Új, szálerősített formula a 
rendkívüli szilárdság érdekében. 

Padlófűtésnél is.
Plasztikus “félfolyós” 

konzisztencia. 
Víz- és fagyálló.

Intenzív gyalogosforgalom 
esetén.

Új, szálerősített formula a 
rendkívüli szilárdság érdekében. 

Elasztikus és fagyálló.
Kül- és beltérben is 

alkalmazható. 
Padlófűtés esetén is.

Új, szálerősített formula a 
rendkívüli szilárdság érdekében. 

Flexibilis és fagyálló.
Kül- és beltérben is 

alkalmazható. 
Padlófűtés esetén is.

Új, szálerősített formula a rendkívüli 
szilárdság érdekében. Rugalmas  

és fagyálló. Kül- és beltérben  
is alkalmazható. 

Padlófűtés esetén is.

Új, szálerősített formula a 
rendkívüli szilárdság érdekében. 
Időjárásálló. Ipari burkolatokhoz 

kiváló. Meglévő burkolatra, 
bevonatra is. Padlófűtés esetén 
is. 10 mm vastagságig alkalmas 

az aljzat kiegyenlítésére és  
a felület simítására is.

Kiváló kezdeti tapadás.
Időjárásálló. Padlófűtés esetén is. 
Ajánlott nehéz burkolólapokhoz 

és kőhöz. 

Fehér színű. Flexibilis.
Időjárásálló. 10 mm vastagságig 

alkalmas az aljzat kiegyenlítésére 
és a felület simítására is.

  

Kül- és beltéri használatra.
Padlófűtés esetén is. 

Gyorskötésű és flexibilis. 
Folyékonyágyas ragasztóként  

is alkalmazható.

A Ceresit CM 92 ragasztóhabarcs 
nagymértékben képes  

a deformáció elviselésére 
(≥ 5 mm; S2 osztály), nagy 

rugalmasságú ragasztást biztosít 
és elviseli a nyírófeszültségeket 

kritikus aljzatokon is.

Tartósan elasztikus, rugalmas 
ragasztást biztosít. Alapozásra 

általában nincs szükség. A kikent 
ragasztóágyazatot célszerű 

vízzel permetezni a burkolólapok 
fektetése előtt, ezzel is 

elősegítve az anyag kötését.

Fehér színű, felhasználásra kész, 
diszperziós ragasztó beltéri 

falburkoláshoz. Alkalmazható 
merev PVC lapok, hő- és 

hangszigetelő lapok  
ragasztására is.



Ceresit termékismertető táblázat

Aljzatkiegyenlítők

Termék

Padlopon CN 68 Padlopon Express CN 72 Padlopon Express Universal 
CN 72

Nedvszívó/Tömör felület Szívó és nem nedvszívó 
felületre egyaránt.

Szívó és nem nedvszívó 
felületre egyaránt.

Nedvszívó felületre.

Rétegvastagság 2-30 mm 2-20 mm 3-20 mm

Járhatóság kb. 4-6 óra kb. 3 óra kb. 3 óra

Burkolhatóság
5 mm vastagságig- kb. 24 óra

 5-10 mm-ig - kb. 48 óra
 1 cm vastagság felett- 5-7 nap

5 mm vastagságig - kb. 24 óra
5-10 mm - kb. 48 óra

10 mm felett - 3-4 nap

Hidegburkolat: 
24 óra - rétegvastagságtól 

függetlenül
Melegburkolat: 

5 mm-ig - 24 óra
5 mm felett - 48 óra

Jelölés CA-C20-F6 CT-C25-F7-B1,5 CT-C30-F7-B2,0

Egyéb tulajdonság

Feszültségmentes.
Alacsony szilárdságú 
felületre is alkalmas.
Padlófűtes esetén is.

Feszültségmentes.
Alacsony szilárdságú 
felületre is alkalmas.
Padlófűtes esetén is.

Gyorskötésű.
Kültérben is alkalmazható. 

Szálerősített.
Padlófűtés esetén is. 

Parketta alá is.

Ceresit termékismertető táblázat 

Fugázóanyagok

Termék

CE 33 Comfort CE 40 Aquastatic CE 43 Grand' Elit

Fugaszélesség 2-8 mm 1-8 mm 3-20 mm

Milyen lapokhoz?

Kerámia-, üveg-, és 
elszíneződésre nem hajlamos 

természetes kő-, fal- és 
padlóburkoló lapokhoz.

Kerámia-, üveg-, kő- (kivéve 
elszíneződésre hajlamos), 

mozaiklapokhoz.

Kerámia-, üveg-, kő-
(kivéve elszíneződésre 

hajlamos kő és márvány), 
mozaiklapokhoz.

Különleges  
tulajdonság 17 színben

Víztaszító. 
Trioprotect összetétel 

a penészedés  
és gombásodás ellen.
Silica Active formula 

(ellenállóság, keménység, 
rövidebb áttörlési idő).

Széles fugákhoz.
Nagykeménységű. 

Egyéb  
tulajdonság

Színazonos CS25 szaniter 
szilikon kapható.

Sima felületet képez.
Kíváló színtartósság.

Könnyen alkalmazható,  
víz- és fagyálló.

Padlófűtéses esetén is.

32 + 6 féle  
Trend Collection színben.
Színazonos CS25 szaniter 

szilikon kapható.
Rugalmas.

Sima, szennyeződéstaszító 
felület. Kültérre is. 

Padlófűtés esetén is.

9 színben.
Megnövelt ellenálló és 
víztaszító képesség.

Trioprotect összetétel. 
Kültérben és padlófűtés 

esetén is.
Ajánlott nagyforgalmú 

nyílvános helyeken, 
gipszkarton és faforgácslap 

burkolásakor is.

Ceresit termékismertető táblázat 

Vízszigetelő anyagok 

Termék

CL 51 CL 50 CL 152 / CL 82 CL 69

Szigetelőanyag 
fajtája

Egykomponensű 
kenhető szigetelőfólia

Kétkomponensű 
kenhető szigetelőfólia

Rugalmas  
hajlaterősítő szalag

Szigetelő- és 
feszültségmentesítő 

lemez

Hol 
használható?

Beltérben, párás 
és fröccsenő 

vízterhelésnek kitett 
nedves helyiségekben 
(fürdőszoba, mosdó, 

konyha stb.) a kerámia 
burkolat alatti fal- 
és padlófelületek 

hézagmentes 
szigetelésére.

Beltérben, párás és 
fröccsenő vízterhelésnek 

kitett nedves helyiségekben 
(fürdőszoba, mosdó, konyha 

stb.) a kerámia burkolat 
alatti fal- és padlófelületek 
hézagmentes szigetelésére. 

Kültérben erkélyek, 
teraszok cementkötésű 
aljzatainak nedvesség 

elleni védelmére. Medence 
szigetelésre is alkalmas.*

Tágulási (dilatációs) 
hézagok és falszegély 
csatlakozások, belső 

és külső sarkok vízzáró 
áthidalásához, kerámia 
burkolat alatti vízzáró 
szigetelőanyagokkal 
együtt alkalmazva.  

Bel- és kültéri 
használatra, padló- és 
falfelületre egyaránt.

Rugalmas és problé- 
mamentes vízszigetelés 
kerámia burkolatok alatt, 
fürdőszobákban, nedves 
helyiségekben, meden- 

cékben, erkélyeken 
és teraszokon. 

Feszültségmentesítés 
kritikus aljzatokon és nagy-
méretű burkolólapok alatt.

Burkolható
kb. 4 óra elteltével (az 
utolsó réteg felhordása 

után)

kb. 1,5 óra elteltével (az 
utolsó réteg felhordása 

után)
-

24-48 óra elteltével (függ 
a fogadófelülettől)

Kiszerelés 5 és 15 kg 12,5 kg
10 és 50 m tekercsben / 

10 m tekercsben
1 m x 30 m tekercsben

Egyéb  
tulajdonság

Felhasználásra kész, 
oldószermentes, 

vízzáró, repedésáthidaló 
kenhető szigetelés. 

Anyagszükséglet: min. 
1,4 kg/m2. Felhordható 

ecsettel, hengerrel, 
glettvassal.

Vízzáró, rugalmas, 
repedésáthidaló 

kenhető szigetelés. 
Anyagszükséglet: min. 
1,6 kg/m2. Felhordható 

ecsettel, hengerrel, 
glettvassal.

Vízzáró szigetelőanyaggal 
együtt alkalmazandó. 
Vegyszer- és lúgálló. 

Repedésáthidaló.

Vízzáró, párazáró és 
repedésáthidaló. Flexibilis 

burkolatragasztóba kell 
ragasztani, min. 5 cm-es 

átlapolással.  
Az átlapolásokat kenhető 

szigetelőfóliával kell 
ragasztani. Kültérben csak 

padozaton használható.

www.ceresit.hu


